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ВСТУП 
 

Прийом на навчання на освітньо-професійну програму другого 

(магістерського) рівня вищої освіти «Комп’ютерні технології в біології та 

медицині» за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» проводиться для 

абітурієнтів, що здобули перший (бакалаврський) рівень вищої освіти за освітньої 

програмою спеціальності 122 «Комп’ютерні науки», а також споріднених 

спеціальностей. 

Метою комплексного фахового випробування є оцінювання рівня знань 

абітурієнтів з дисциплін, що мають найбільш важливе значення для формування 

фахових компетентностей. Комплексне фахове випробування за формою являє 

собою письмовий екзамен з наступних дисциплін: Інтелектуальній аналіз даних, 

Об’єктно-орієнтовне програмування, Нечіткі моделі в медицині, Основи 

штучного інтелекту. 

Фахове вступне випробування триває 2 академічні години (90 хвилин) – без 

перерви. Екзаменаційний білет містить три теоретичні питання і одне (четверте) 

практичне завдання по кожній із дисциплін.  

 
ОСНОВНИЙ ВИКЛАД 

Інтелектуальний аналіз даних 
1. Основні етапи інтелектуального аналізу даних. 
2. Особливості навчання з вчителем. Задача класифікації. 
3. Особливості навчання з вчителем. Задача чисельного прогнозування. 
4. Методи, що застосовуються для рішення задач класифікації. 
5. Завдання та проблеми регресійного аналізу (параметричний синтез). 
6. Постановка задачі конструювання регресійних моделей. 
7. Метод найменших квадратів. Постановка задачі. 
8. Геометрична інтерпретація методу найменших квадратів у просторі змінних та 

у просторі об'єктів. 
9. Проективні властивості методу найменших квадратів. 
10. Виведення формули для параметрів лінійної регресії у матричному вигляді.  
11. Алгоритм покрокової регресії. 
12. Метод лінійної регресії. 
13. Множинна лінійна регресія: специфікація моделі, оцінка параметрів. 
14. Нелінійні регресійні моделі. Типи нелінійності. 
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15. Бінарна логістична регресія. 
16. Оцінка якості регресійної моделі. 
17. Особливості навчання без вчителя. Задача кластеризації. 
18. Визначення кластерного аналізу. 
19. Завдання та проблеми кластерного аналізу. 
20. Основні етапи кластерного аналізу. 
21. Класифікація методів кластерного аналізу даних. 
22. Відмінності кластерний аналіз від процесу класифікації. 
23. Варіанти для вимірювання відстаней між об’єктами в кластерах. 
24. Ієрархічний кластерний аналіз. Властивості кластерів, що утворюються 

(утворюваних кластерів). Переваги та недоліки. Специфіка застосування. 
25. Правила групування кластерів. Наведіть аналіз одного з методів. 
26. Неієрархічні методи кластерного аналізу. Метод k-means.  
27. Порівняльний аналіз ієрархічних і неієрархічних методів кластеризації. 
28. Нечіткі алгоритми кластеризації. 
29. Нейронні мережі Кохонена. 
30. Оцінка якості кластеризації. 
31. Сутність моделі факторного аналізу, його основні завдання. 
32. Метод головних компонент, його етапи. 
33. Обґрунтування застосування методу головних компонент у факторному 

аналізі. 
34. Оцінка ефективності процедури методу головних компонент. 
35. Геометрична інтерпретація початкового факторного вирішення. 
36. Процедури обертання у факторному аналізі. 
37. Градієнтний підхід до вирішення задачі компонентного аналізу. 
38. Сутність і завдання дискримінантного аналізу. 
39. Обмеження та проблеми використання методів дискримінантного аналізу. 
40. Загальне та відмінності у постановці та принципі вирішення завдань 

канонічного дискримінантного та факторного аналізу. 
41. Типи одномірної процедури дискримінації. 
42. Нормальний дискримінантний аналіз. Прості дискримінантні функції Фішера. 
43. Нормальний дискримінантний аналіз. Кроковий алгоритм структурного 

синтезу дискримінантних функцій. 
44. Нормальний дискримінантний аналіз. Обґрунтування критеріїв крокового 

алгоритму. 
45. Обґрунтування канонічного дискримінантного аналізу. 
46. Принципи побудови канонічних дискримінантних функцій. Пояснення 

розмірності простору канонічних дискримінаційних функцій. 
47. Критерії доцільності процедури факторного аналізу,  критерій Кайзера-

Мейєра-Олкіна, міра вибіркової адекватності (коефіцієнт MSA). 
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48. Доцільності існування різних способів обертання початкового факторного 

рішення у факторному аналізі. Пояснення методу Варімакс. 
49. Доцільності існування різних способів обертання початкового факторного 

рішення у факторному аналізі. Пояснення методу Квартимакс. 
50. Критерії відбору змінних в дискримінантному аналізі.   

 
Об’єктно-орієнтоване програмування 

1. Формат опису класу мовою С++, приклади коду з поясненнями. Призначення 

та відмінності між собою class, struct, union.  
2. Поля класу, їх призначення. Різниця між полями класу та змінними в коді 

програми, принципи визначення та ініціалізації полів із прикладами коду.  
3. Методи класу, їх призначення. Приклади програмного коду для пояснень 

роботи із методами класу у *.h та *.cpp файлах.  
4. Визначення та робота з об’єктами класу, приклади. Час життя об’єктів. 

Поняття зміни внутрішнього стану об’єкта, раннього та пізнього зв’язування.  
5. Формат визначення та правила використання масиву об’єктів. Приклади коду 

для пояснення правил створення та знищення статичного та динамічного 

масивів об’єктів.  
6. Формат визначення та правила використання масиву покажчиків на об’єкти з 

динамічним виділенням пам’яті під елементи. Приклади коду для пояснення 

правил створення та знищення статичного та динамічного масиву покажчиків 

на об’єкти з динамічним виділенням пам’яті під елементи. 
7. Поняття інкапсуляції. Специфікатори доступу до членів класу. Методи для 

встановлення та отримання даних полів класу, особливості їх визначення в 

коді програми. Навести приклади програмного коду для пояснень.  
8. Механізм доступу до членів класу. Особливості роботи із операторами 

доступу к членам класу «.» та «−˃». Навести приклад переходу до 

використання оператора «.» під час роботи з покажчиками на об’єкт класу.  
9. Неявний покажчик this, призначення та особливості його використання 

(найбільш поширені ситуації, відповідні приклади програмного коду).  
10. Конструктор класу за замовчуванням, його призначення. Навести приклади 

коду для пояснення правил роботи із конструктором за замовченням (випадки 

конструктора за замовчуванням без і з параметрами, використання списку 

ініціалізації з конструктором за замовчуванням). 
11. Конструктор класу з параметрами, його призначення. Навести приклади коду 

для пояснення правил роботи із конструктором з параметрами (випадок 

використання списку ініціалізації з цим конструктором, а також виникнення 

типової помилки під час визначення тільки конструктора з параметрами). 
12. Конструктор-делегат класу, його призначення. Навести приклади програмного 

коду для пояснення використання конструкторів-делегатів. 
13. Проблема «поверхневого» побітового копіювання (детальний опис, приклади 

випадків хибного коду, зазначити як вирішити проблему).  
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14. Конструктор копіювання, його призначення. Приклади програмного коду із 

визначенням конструктора копіювання у класі та способами ініціалізації 

об’єктів через такий конструктор.  
15. Деструктор класу, його призначення. Випадки неявного виклику деструкторів 

із зазначенням програмного коду прикладів. Визначити обставини, за яких 

необхідно проводити явний виклик деструкторів.  
16. Призначення та правила використання константних методів класу. Навести 

відповідні приклади програмного коду для пояснень. 
17. Константні об’єкти, специфіка використання специфікатора mutable. Навести 

відповідні приклади програмного коду для пояснень. 
18. Статичні поля класу. Особливості ініціалізації та доступ до статичних полів 

класу. Навести відповідні приклади програмного коду для пояснень. 
19. Статичні методи класу. Особливості оголошення та доступ до статичних 

методів класу. Навести відповідні приклади програмного коду для пояснень. 
20. Формат визначення, призначення та правила використання дружніх функцій. 

Навести відповідні приклади програмного коду для пояснень.  
21. Формат визначення, призначення та правила використання дружніх класів. 

Навести відповідні приклади програмного коду для пояснень. 
22. Поняття спадкування, призначення і загальна форма використання, механізм 

заборони спадкування від класу. Навести відповідні приклади програмного 

коду для пояснень. 
23. На прикладі програмного коду пояснити порядок ініціалізація полів об’єкта 

під час використання списків ініціалізації, а також порядок ініціалізації 

об’єктів під час спадкування класів. 
24. Зміна доступ до членів базового класу для клієнтів похідного класу у випадках 

public-, protected- та private-спадкування. Для пояснень навести приклади 

коду, коли в якості клієнтів похідного класу можуть бути об’єкти або методи 

цього самого похідного класу або класів, що його успадковують. 
25. Механізм множинного спадкуванням. На відповідних прикладах програмного 

коду пояснити неоднозначності та шляхи їх вирішення, що виникають при 

множинному спадкуванні.  
26. Побудова ієрархії в мові С++: ієрархічна структура класів (ієрархія «is a») та 

ієрархічна структура об’єктів (ієрархія «part of»). Навести відповідні приклади 

програмного коду для пояснень. 
27. Перевантаження функцій в мові програмування С++, механізм вибору 

необхідного екземпляра перевантаженої функції. На прикладах програмного 

коду пояснити, які елементи оголошення функцій використовуються для 

перевантаження, а які ні. 
28. Механізм перевантаження операцій через компонентні функції класу. На 

відповідних прикладах програмного коду пояснити необхідність наявності у 

компонентної operator-функції класу параметра типу «клас» або «посилання на 

клас». 
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29. Механізм перевантаження операцій через дружні до класу функції. На 

відповідних прикладах програмного коду пояснити перевантаження операцій 
виведення та зчитування з потоку.  

30. Операцій, що не можуть бути перевантажені через дружні до класу функції, 

причини. На прикладах програмного коду пояснити особливості 

перевантаження операції привласнення. 
31. Принцип поліморфізму. Основні його форми в мові програмування С++, 

відповідні приклади програмного коду для пояснень.  
32. Просте перевизначення методів базового класу та перевизначення із 

використанням віртуальних функцій. Пояснити різницю на відповідних 

прикладах програмного коду. 
33. Призначення та правила використання абстрактного та похідних від нього 

класів. Навести відповідні приклади програмного коду для пояснень.  
34. Диспетчеризація динамічних викликів, поняття таблиці віртуальних функцій 

та покажчика на неї. На прикладі програмного коду пояснити як виконати 

відключення (пригнічення) механізму виклику віртуальних функцій. 
35. Узагальнене програмування. Шаблони функцій, їх призначення, визначення та 

приклади використання мовою С++.  
36. Узагальнене програмування. Шаблони класів, їх призначення, визначення та 

приклади використання мовою С++.  
37. Узагальнене програмування. Властивості параметрів шаблона з прикладами 

коду для пояснень.  
38. Конкретизація шаблона, необхідність виконання явної конкретизації шаблона. 

Навести відповідні приклади програмного коду для пояснень.  
39. Спеціалізація шаблона, необхідність її проведення, поняття часткової 

спеціалізації. Навести відповідні приклади програмного коду для пояснень. 
40. Послідовні та асоціативні контейнера STL, призначення кожного з них. 

Поняття базових операції контейнера так контейнерних адаптерів. Навести 

приклад програмного коду щодо використання будь-якого контейнера із 

базовими операціями над ним. 
41. Ітератори STL, їх типи із визначенням принципової різниці. Ітератор вставки, 

як адаптер ітераторів. Навести приклад програмного коду щодо використання 

ітератора із будь-яким типом контейнера STL.  
42. Поняття виняткової ситуації та її обробки. Способи обробки помилок в 

програмних додатках. Особливості обробка помилок за допомогою макросу 

assert із прикладами програмного коду. 
43. Механізм обробки винятків try-throw-catch, формат використання. Навести 

відповідні приклади програмного коду для пояснень. 
44. Генерація винятків у тілі конструктора та деструктора. Навести відповідні 

приклади програмного коду для пояснень. 
45. Динамічна специфікація винятків в мові програмування С++, throw-виразу 

специфікатор noexcept. Навести відповідні приклади програмного коду для 

пояснень. 
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46. Функціональний try-блок, призначення та особливості використання. Навести 

відповідні приклади програмного коду для пояснень. 
47. Специфіка проектування залежності як виду відношення між класами. 

Позначення на діаграмі класів UML, приклади реалізації мовою С++.  
48. Специфіка проектування асоціації (агрегації, композиції) як виду відношення 

між класами. Позначення на діаграмі класів UML, приклади реалізації 

мовою С++.  
49. Специфіка проектування узагальнення як виду відношення між класами. 

Позначення на діаграмі класів UML, приклади реалізації мовою С++.  
50. Специфіка проектування реалізації виду відношення між класами. Позначення 

на діаграмі класів UML, приклади реалізації мовою С++.  
 

Нечіткі моделі в медицині 
1. Дайте визначення поняття «нечітка множина». Наведіть приклади S-подібних 

нечітких множин.  
2. Дайте визначення поняття «нечітка множина». Наведіть приклади Z-подібних 

нечітких множин.  
3. Дайте визначення поняття «нечітка множина». Наведіть приклади -подібних 

нечітких множин.  
4. Дайте визначення поняття «нечітка множина». Наведіть приклади нечітких 

множин типу Гаусса.  
5. Дайте визначення поняття «нечітка множина». Наведіть приклади нечітких 

множин трикутного типу.  
6. Дайте визначення поняття «нечітка множина». Наведіть приклади нечітких 

множин трапецієподібного типу.  
7. Які Ви знаєте основні характеристики нечітких множин, наведіть приклади.  
8. Опишіть основні методи визначення функцій належності нечітких множин.  
9. Наведіть приклади з використанням операцій перетину (звичайного, 

алгебраїчного, граничного), об’єднання (звичайного, алгебраїчного, 

граничного), концентрування, розтягу нечітких множин.  
10. Дайте визначення та наведіть приклади нечітких операторів t-норма.  
11. Дайте визначення та наведіть приклади нечітких операторів t-конорма.  
12. Які Ви знаєте основні різновиди функцій належності, назвіть їх переваги та 

недоліки  
13. Назвіть основні модифікатори нечітких множин, опишіть їх.  
14. Дайте визначення поняття «нечітке відношення», наведіть приклади.  
15. Які Ви знаєте способи визначення нечітких відношень.  
16. Які Ви знаєте основні характеристики нечітких відношень.  
17. Опишіть основні операції над нечіткими відношеннями.  
18. Опишіть операцію композиції бінарних нечітких відношень. Які існують види 

цієї операції, наведіть приклади.  
19. Назвіть та опишіть основні оператори нечіткої імплікації.  
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20. Дайте визначення поняттям «нечіткі величини, числа та інтервали», наведіть 

приклади.  
21. Наведіть приклади арифметичних операцій над нечіткими числами  
22. Дайте визначення поняттям «нечітка змінна; нечіткі істина та хибність», 

наведіть приклади.  
23. Дайте визначення поняттю «лінгвістична змінна», наведіть приклади.  
24. Дайте визначення поняттям «елементарне нечітке висловлювання, нечіткий 

предикат», наведіть приклади. Опишіть основні логічні операції над 

елементарними нечіткими висловлюваннями.  
25. Опишіть прямий метод виведення висновків у системах нечіткої логіки, 

наведіть приклади використання.  
26. Опишіть типову структуру системи нечіткої логіки з використанням 

зображення системи у вигляді структури даних  
27. Опишіть такі основні елементи та операції в нечітких моделях: фазифікація, 

приведення до чіткості (дефазифікація) результуючої функції належності, 

виведення з бази правил.  
28. Опишіть два  існуючі методи виведення з бази правил.  
29. Назвіть основні властивості правил, баз правил і нечітких моделей.  
30. Поясніть, в чому полягає сутність параметричної оптимізації кінцевої бази 

нечітких правил  
31. Наведіть приклади побудови бази правил для різних варіантів розташування 

опорних точок: випадок, коли опорні точки, визначені правилами, 

розміщуються 1) в кутах прямокутних сегментів сітки розбиття; 2) в центрі 

сегментів сітки розбиття.  
32. Наведіть приклади, коли скорочення бази правил є ефективним.  
33. Опишіть алгоритм нечіткого виведення Такагі-Сугено  
34. Опишіть алгоритм нечіткого виведення Мамдані.  
35. Опишіть алгоритми нечіткого виведення Ларсена.  
36. Що Вам відомо щодо здатності нечітких моделей до апроксимації 

функціональної залежності вхід-вихід (використання нечітких моделей в 

якості універсальних апроксиматорів).  
37. Опишіть алгоритм C4.5 (ID3), коли атрибути приймають значення із 

визначеного інтервалу. Опишіть метод його використання для налаштування 

параметрів нечіткої моделі. 
38. Опишіть алгоритм C4.5 (ID3), коли атрибути приймають значення із невеликої 

кількості значень. Опишіть метод його використання для налаштування 

параметрів нечіткої моделі.  
39. Опишіть алгоритм CART та метод його використання для налаштування 

параметрів нечіткої моделі.  
40. Опишіть нейронечiтку мережу ANFIS (архітектура, гібридний алгоритм 

навчання).  
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41. Опишіть нейронечітку мережу Ванга-Менделя (архітектура, гібридний 

алгоритм навчання).  
42. Опишіть нейронечітку мережу Такагі-Сугено-Канга (архітектура, гібридний 

алгоритм навчання).  
43. Опишіть процедуру перетворення нечіткої моделі Мамдані в нейронечітку 

мережу.  
44. Опишіть процедуру перетворення нечіткої моделі Такагі-Сугено в 

нейронечітку мережу.  
45. Опишіть процедуру перетворення нечіткої моделі Ларсена в нейронечітку 

мережу.  
46. Опишіть алгоритм кластеризації FCM - fuzzy c-means. Наведіть приклади 
47. Опишіть алгоритм налаштування параметрів нечіткої моделі з використанням 

методу кластеризації FCM - fuzzy c-means.  
48. Опишіть бінарний генетичний алгоритм. 
49. Опишіть неперервний генетичний алгоритм.  
50. Опишіть алгоритм налаштування параметрів нечіткої моделі з використанням 

генетичних алгоритмів. 
 

Основи штучного інтелекту 
1. Історія розвитку методів штучного інтелекту та напрямки досліджень.  
2. Основні властивості та поняття штучного інтелекту.  
3. Поняття інтелектуальної системи: задачі та структура.  
4. Абстрактна модель інтелектуальної інформаційної технології обробки 

сигналів.  
5. Алгоритм інтерактивного синтезу інтелектуальної технології.  
6. Методи пошуку рішень інтелектуальної задачі методом зведення задач до 

сукупності підзадач.  
7. Методи видобування корисної інформації зі спотворених сигналів.  
8. Сучасні тенденції та інструментальні засоби створення систем штучного 

інтелекту.  
9. Мови функціонального та логічного програмування.  
10. Життєвий цикл та етапи розробки програмного забезпечення систем штучного 

інтелекту.  
11. Задачі інтелектуальних інформаційних технологій обробки електрокардіограм 

(ЕКГ).  
12. Інтелектуальна система оброблення та прийняття рішень за фізіологічним 

сигналом (на прикладі ЕКГ).  
13. Інтерполяційна модель породження штучної ЕКГ.  
14. Генеративна модель породження сигналів складної форми.  
15. Генерація штучних ЕКГ з нетиповими циклами.  
16. Моделювання штучних ЕКГ з альтернацією зубця Т.  
17. Задача відновлення корисного сигналу за викривленою реалізацією.  
18. Характерні типи зовнішніх адитивних перешкод.  
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19. Інтелектуальна процедура придушення частотних перешкод на основі 

дискретного перетворення Фурьє.  
20. Традиційні алгоритми згладжування даних.  
21. Недолік алгоритмів згладжування сигналів.  
22. Алгоритм адаптивного згладжування.  
23. Алгоритм чисельного диференціювання.  
24. Алгоритм пригнічення імпульсних перешкод.  
25. Фазовий портрет штучно створеного сигналу.  
26. Метод відображення сигналу в фазовій площині координат.  
27. Етапи обробки ЕКГ на фазовій площині координат.  
28. Розбиття сигналу на окремі цикли на фазовій площині.  
29. Математичні методи аналізу варіабельності серцевого ритму.  
30. Задача виділення опорного (домінантного) циклу ЕКГ на фазовій площині.  
31. Властивості відстаней (метрик).  
32. Приклади метрик.  
33. Відстань Хаусдорфа.  
34. Селекція нетипових циклів ЕКГ на фазовій площині.  
35. Процедура усереднення фазових траєкторій ЕКГ та її модифікація.  
36. Діагностичні ознаки фазового портрета ЕКГ.  
37. Донозологічна діагностика.  
38. Аналіз варіабельності серцевого ритму.  
39. Аналіз турболентності серцевого ритму.  
40. Оцінка хаотичності часового ряду (серцевого ритму).  
41. Персоніфікована діагностика.  
42. Загальна схема персоніфікованих рішень.  
43. Теорема гіпотез.  
44. Задача класифікації стану об’єкту та діагностика.  
45. Байєсовський метод побудови діагностичного правила.  
46. Похибки першого та другого роду.  
47. Небайєсовські постановки статистичних теорій рішень.  
48. Послідовна процедура розпізнавання Вальда.  
49. Критерій корисності діагностичних методів в задачах скринінгу.  
50. Достатні умови корисності діагностичного тесту. 

 
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
На комплексному фаховому випробуванні абітурієнт отримує 

екзаменаційний білет,  який включає три теоретичні питання однакової складності 

(з кожної з дисциплін) та практичне завдання. Кінцева оцінка визначається як 

сума балів, набраних за відповіді на кожне з питань екзаменаційного білету. При 

перевірці завдань застосовують критерії оцінювання, при розробці яких береться 

за основу повнота, логічність та правильність розкриття питання. Максимальний 
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ваговий бал для теоретичних питань: першого, другого та третього питання – 25. 

Максимальний ваговий бал для практичного завдання  – 25.  

Критерій оцінювання теоретичного питання та кількість балів: 

• повна відповідь з поясненнями (не менше 90% потрібної інформації), не 

містить зайвої інформації – 25…24 балів; 

• повна відповідь з непринциповими неточностями (не менше 80% 

необхідної інформації), зайвої інформації немає – 23…21 балів; 

• принципово правильна відповідь з непринциповими неточностями (не 

менше 70% необхідної інформації), є зайва інформація – 20…19 балів;  

• повна відповідь з неточностями (не менше 60% потрібної інформації) – 

18…16 балів; 

• не повна відповідь, в якій відсутні принципові неточності (не менше 50% 

потрібної інформації), але є помилки – 15…13 балів; 

• неповна відповідь з грубими помилками та (або) принциповими 

неточностями (менше 50% потрібної інформації) 12…1 балів; 

• відсутність відповіді – 0 балів.  

Критерій оцінювання практичного завдання та кількість балів: 

• повне, безпомилкове розв’язування завдання, зафіксований процес 

розв’язування задачі (не менше 90% потрібної інформації), не містить зайвої 

інформації – 25…24 балів; 

• повне розв’язування завдання із несуттєвими неточностями, зафіксований 

процес розв’язування задачі (не менше 80% необхідної інформації), зайвої 

інформації немає – 23…21 балів; 

• завдання виконане з недоліками, або не зафіксований процес 

розв’язування задачі (не менше 70% необхідної інформації), є зайва інформація –  

20…19 балів;  

• завдання виконане з недоліками та не зафіксований процес розв’язування 

задачі (не менше 60% потрібної інформації) – 18…16 балів; 
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• не повна відповідь, в якій відсутні принципові неточності (не менше 50% 

потрібної інформації), але є помилки – 15…13 балів; 

• неповна відповідь з грубими помилками та (або) принциповими 

неточностями (менше 50% потрібної інформації) 12…1 балів; 

• відсутність відповіді – 0 балів.  

 

Оскільки, вступний іспит до магістратури з іноземної мови проходить у 

форматі ЗНО та у відповідності до «Правил прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського 

в 2022 році» наводимо таблицю переведення оцінок за шкалою ECTS в 100-200 

бальну (шкала відповідності оцінкам ЄВІ). 

 

 
 

При проведенні комплексного фахового випробування забороняється 

користуватися допоміжними матеріалами.  

 
Приклад типового завдання комплексного фахового випробування 

 
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ  БІЛЕТ № 1 

1. Основні етапи інтелектуального аналізу даних. 
2. Специфіка проектування реалізації виду відношення між класами. 

Позначення на діаграмі класів UML, приклади реалізації мовою С++. 
3. Дайте визначення поняття «нечітка множина». Наведіть приклади 

нечітких множин. 
4. Достатні умови корисності діагностичного тесту. 
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128 с. 
Рассел С, Норвиг П. Искусственный интеллект. Современный подход. –

М.-С.Пб-К.: Вильямс, 2007. – 209 с.  
Файнзільберг Л. С. Информационные технологии обробки сигналов 

сложной формы:  теория и практика. – К.: Наукова думка,  2008. – 333 с. 
Додаткова 

Файнзильберг Л.С. Математические методы оценки полезности 

диагностических признаков. – Киев: Освита Украины, 2010. – 152 с. 
Файнзильберг Л.С. Компьютерная диагностика по фазовому портрету 

электрокардиограммы. – Киев: Освита Украины, 2013. – 191 с. 
Шлезингер М., Главач В. Десять лекций по статистическому и 

структурному распознаванию. – К.: Наукова думка, 2004. – 545 с. 
Інформаційні ресурси: 

Державна науково-технічна програма «Образний комп’ютер»: 

http://www.obrazcomp.irtc.org.ua/Osn_resultat.html. 
Сайт з тематичними статтями: http://fainzilberg.irtc.org.ua/?page_id=8. 
Искусственный интелект: системы и модели: 

http://www.rriai.org.ru/index.php. 
Искусственный интелект – это просто: http://www.gotai.net/documents.aspx. 
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