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Форма проведення письмова 

Тривалість проведення 1 год. 20 хв. 

Максимальна кількість балів: 40 балів 

Критерії оцінювання: 20 балів – відповідь на теоретичні 

питання, 20 балів – розв’язання 

задач  

Перелік допоміжних матеріалів: - 

 

 

Орієнтований перелік питань: 

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 сутність гіпотези Черча, що таке примітивно рекурсивні 

 функції. 

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

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

здійснюється декартовий добуток двох нечітких  множин. 

10. Пояснити, що таке модальна система. Представити означення 

фрейму Кріпке F, моделлю Кріпке M. 



11. Пояснити, що таке формула алгебри висловлень, які формули 

називаються рівносильними, яка формула називається тотожно істиною, 

тотожно хибною, здійсненою, суперечливою (нездійсненою). 

12. Пояснити, яке висловлення називається простим (елементарним), що 

таке пропозиційні зв’язки. Представити означення й таблицю істинності 

заперечення. 

13. Представити означення  терм-множини, терма. 

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

15. Розказати про еволюцію поняття «алгоритм». 

16. Розказати, у чому полягає сутність машини Тюрінга. 

17. Розказати, що таке α-переріз нечіткої  множини, таке лінгвістична 

зміна. 

18. Розказати, що таке ДДНФ, ДКНФ. 

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

побудови обчислювальних функцій. 

20. Розкрити, у чому полягає сутність деонтичної логіки. 

21. Розкрити, у чому полягає сутність епістемічної логіки. 

22. Розкрити, у чому полягає сутність інтуїціоністської логіки. 

23. Розкрити, що таке нечітка змінна, лінгвістична змінна. Представити 

означення  заперечення нечіткого висловлювання. 

24. Розкрити, що таке одномісний предикат, область визначення 

предикату. З’ясувати, що таке тотожно істиний предикат, тотожно хибний 

предикат. 

25. Розкрити, як здійснюються операції кон’юнкції нечітких 

висловлювань, диз’юнкції нечітких висловлювань. 

26. Які Ви знаєте способи задання алгоритмів. 
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