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Форма проведення       письмова 

Тривалість проведення                    80 хвилин  

Максимальна кількість балів:         40 балів 

Критерії оцінювання: 10 балів – перше (теоретичне) питання, 10 балів – друге 

(теоретичне) питання, 10 балів – третє (практичне) завдання, 10 балів – 

четверте (практичне) завдання. 

 

Перелік тем, які виносяться на екзамен: 

1. З’ясувати, у чому полягає перетин двох нечітких множин, об’єднання двох 

нечітких множин. 

2. З’ясувати, що таке елементарна диз’юнкція, елементарна кон’юнкція, КНФ, 

ДНФ. 

3. Надати означення диз’юнкції, таблицю істинності диз’юнкції. 

4. Надати означення еквіваленції (еквівалентності), таблицю істинності 

еквіваленції. 

5. Надати означення імплікації, таблицю істинності імплікації. 

6. Надати означення нечіткої множини, висоти нечіткої множини. Яку нечітку 

множину називають нормальною, субнормальною, порожньою, 

унімодальною. 

7. Пояснити принцип побудови РКС. 

8. Пояснити сутність гіпотези Черча, що таке примітивно рекурсивні  функції. 

9. Пояснити, у чому полягає аксіоматичний метод побудови теорем. 

10. Пояснити, у чому полягає сутність дедуктивних висловлювань. 

11. Пояснити, у чому полягає сутність нормальних алгоритмів Маркова. 

12. Пояснити, у чому полягає сутність різниці двох нечітких  множин, як 

здійснюється декартовий добуток двох нечітких  множин. 

13. Пояснити, що таке формула алгебри висловлювань, які формули називаються 

рівносильними, яка формула називається тотожно істиною, тотожно хибною, 

здійсненою, суперечливою (нездійсненою). 

14. Пояснити, яке висловлення називається простим (елементарним), що таке 

пропозиційні зв’язки. Представити означення й таблицю істинності 

заперечення. 

15. Представити означення кон’юнкції, таблицю істинності кон’юнкції. 

16. Розказати про еволюцію поняття «алгоритм». 

17. Розказати, у чому полягає сутність машини Тюрінга. 



18. Розказати, що таке ДДНФ, ДКНФ. 

19. Розказати, що таке обчислювальні функції, у чому полягає базис для 

побудови обчислювальних функцій. 

20. Розкрити, що таке одномісний предикат, область визначення предикату. 

З’ясувати, що таке тотожно істинний предикат, тотожно хибний предикат. 

21. Розкрити, як здійснюються операції кон’юнкції нечітких висловлювань, 

диз’юнкції нечітких висловлювань. 

22. Що таке булеві функції? Які основні булеві функції Вам відомі? 

23. Яка умова називається необхідно, яка достатньою, яка необхідною й 

достатньою? 

24. Які Ви знаєте способи задання алгоритмів. 

 

Приклад екзаменаційного білету: 

1. Яка умова називається необхідно, яка достатньою, яка необхідною й 

достатньою? 

2. Розказати, що таке ДДНФ, ДКНФ.  

3. Для нечітких висловлювань A
~

 і B
~

знайти нечітку імплікацію Заде 

T( A
~

) T( B
~

) 

0,74 0,65 

 

4.        При яких значеннях А, В виконуються наступна рівність (А̅˅𝐵) ↔ 𝐵 = 0. 
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