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Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Мета дисципліни – вивчення наукових основ створення інтелектуальних 
систем управління мікрокліматом приміщень. 

Завдання дисципліни –  основні поняття загального уявлення методів 
процесів і систем та визначення обґрунтованих рішень моделювання, 
теоретичних та експериментальних досліджень  за темою дисертації. 

Робоча програма містить витяг з навчального плану, мету вивчення, 
компетентності, які має здобути аспірант, програмні результати навчання, дані 
щодо викладачів, зміст курсу, тематику практичних занять, вимоги до 
виконання індивідуального завдання, шкалу оцінювання знань, вмінь та 
навичок аспіранта, роз’яснення деяких аспектів організації навчального 
процесу, список навчально-методичного забезпечення, джерел та літератури 
для підготовки до практичних занять та виконання індивідуального завдання. 
Абсолютну більшість позицій зі списку розміщено на Освітньому сайті КНУБА 
або ж за цією адресою містяться посилання на ці джерела та літературу в 
інтернеті. Також програма містить основні положення щодо політики 
академічної доброчесності та політики відвідуваності занять. 
 

 
Компетентності аспірантів, що формуються в результаті засвоєння 

дисципліни  
Інтегральна 
Компетентність(ІК) 

Здатність продукувати нові ідеї, розв’язувати комплексні 
проблеми в галузі архітектури та будівництва в сфері 
будівництва і цивільної інженерії та/або дослідницько-
інноваційної діяльності, застосовувати методологію 
наукової та педагогічної діяльності, а також проводити 
власне наукове дослідження, результати якого мають 
наукову новизну, теоретичне та практичне значення. 

Загальні 
компетентності 
(ЗК) 

ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, критичного 
аналізу та синтезу інформації, оцінки сучасних наукових 
досягнень, генерування нових ідей при вирішенні 
дослідницьких і практичних завдань.  
ЗК03. Здатність вести фахову наукову бесіду та дискусію із 
широкою науковою спільнотою та громадськістю 
державною мовою за відповідним рівнем ораторської 
майстерності, демонструвати високий рівень 
загальнонаукового та професійного понятійного апарату 
під час презентацій результатів наукових досліджень, 
формувати наукові тексти в письмовій формі, 
організовувати та проводити навчальні заняття, 
використовуючи прогресивні інформаційно-комунікаційні 
засоби. 
ЗК04. Здатність ініціювати та проводити оригінальні 
наукові дослідження, ідентифікувати актуальні наукові 
проблеми, здійснювати пошук та критичний аналіз 
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інформації, продукувати інноваційні конструктивні ідеї та 
застосовувати нестандартні підходи до вирішення складних 
і нетипових завдань. 
ЗК05. Здатність до цілеспрямованого та наполегливого 
самовдосконалення, усвідомлення соціально-моральної та 
етичної  відповідальності за одержані наукові результати. 
ЗК08. Здатність використовувати сучасні методи та 
технології наукової комунікації державною та іноземною 
мовами на сучасному технологічному обладнанні з 
залученням цифрових технологій та новітнього 
інструментарію для проведення досліджень на рівні 
якісного виконання, яке  відповідає національному та 
світовому рівням. 

Фахові 
компетентності 
(ФК) 

ФК01. Здатність до системного аналізу світової науково-
технічної інформації, з формулюванням висновків 
відповідно до цілей дослідження в сфері будівництва та 
цивільної інженерії. 
ФК03. Здатність планувати, проводити оригінальні 
дослідження, якість яких відповідає національному та 
світовому рівням науки, спрямовані на практичну 
реалізацію в галузі будівництва та створення 
фундаментальних засад для суміжних галузей.  
ФК04. Здатність проводити аналіз об’єкту дослідження та 
предметної області в сфері будівництва та цивільної 
інженерії, оцінювати та порівнювати різноманітні теорії, 
концепції та підходи з предметної сфери наукового 
дослідження, робити відповідні висновки, надавати 
пропозиції та рекомендації.  
ФК05. Здатність використовувати сучасні методи 
моделювання та прогнозування із використанням новітніх 
прикладних програм, комп’ютерних систем та мереж, 
програмних продуктів при створенні нових знань, розробці 
фізичних, математичних та інші моделей, нових 
будівельних матеріалів, інженерних систем й конструкції, 
удосконалювати методи їх розрахунку, технології їх 
виготовлення і експлуатації, генерувати ідеї щодо 
практичного впровадження наукових результатів.  
ФК09. Здатність презентувати результати досліджень у 
вигляді публікації, оформлювати заявки на видачу 
охоронних документів та отримання наукових грантів, 
оформлювати акти впровадження та наукові звіти, 
розробляти навчально-методичну літературу та презентації 
освітніх курсів. 

Програмні результати навчання 
Програмні ПР02. Здатність продемонструвати глибинні системні 
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компетенції 
Знання (ЗН) 

знання і розуміння вітчизняного та зарубіжного наукового 
доробку та практичного досвіду, сучасної методологічно-
методичної бази проведення наукових досліджень у царині 
будівництва. 
ПР04. Здатність продемонструвати знання із наукової та 
професійної підготовки  для підтвердження рівня 
компетентності у виборі методів наукових досліджень, 
оцінки їх наукової новизни та практичного значення при 
вирішенні спеціалізованих завдань в сфері будівництва та 
цивільної інженерії. 

Програмні 
компетенції 
Уміння (УН) 

ПР05. Вміння виявляти зв’язки між сучасними науковими 
концепціями в суміжних предметних сферах, вміння 
переоцінювати вже існуючі знання і професійні практики 
для обґрунтування нових теоретичних та практичних ре-
комендацій для розв’язування науково-практичних задач в 
області теоретичних досліджень, застосовувати їх в сфері 
будівництва та цивільної інженерії. 
ПР06. Вміння застосовувати універсальні навички 
дослідника, достатні для розв’язання комплексних проблем 
у сфері будівництва та цивільної інженерії та пов’язаних з 
нею дослідницько-інноваційній та/або науково-
педагогічній діяльності за фахом та продукування нових 
ідей та  мето-дів, спрямованих на покращення науково-
практичної діяльності в галузі будівництва та архітектури. 
ПР08. Володіння навичками та вміннями у вирішені 
наукових і практичних проблем забезпечення екологічної 
безпеки в сфері будівництва та цивільної інженерії, 
підвищення економічності та надійності функціонування 
архітектурно-конструктивно-технологічних систем 
будівель та споруд, забезпечення раціонального 
використання природних ресурсів та охорони 
навколишнього середовища. 

Програмні 
компетенції 
Комунікація 
(КОМ) 

ПР10. Володіти сучасними інформаційними технологіями 
для розробки, організації та управління науковими 
проєктами та/або науковими дослідженнями в сфері 
будівництва та цивільної інженерії, презентації їх 
результатів у професійному середовищі через сучасні 
форми наукової комунікації. 

Програмні 
компетенції 
Автономія і 
відповідальність 
(АіВ) 

ПР12. Здатність до безперервного саморозвитку та 
самовдосконалення, ефективної самостійної праці, вміння 
отримувати бажаний результат в умовах обмеженого часу з 
акцентом на професійну сумлінність і з дотриманням 
етичних міркувань, уміння та навички проводити 
моніторинг робіт та вчасно вносити корективи в план робіт 
за проектом в сфері будівництва та цивільної інженерії. 
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ПР15. Здатність формулювати власні авторські висновки, 
пропозиції та рекомендації на основі аналізу літературних 
джерел, патентних досліджень, повного циклу теоретичних 
і експериментальних досліджень, проведених за сучасними 
методиками. 

 
Програма навчальної дисципліни 

 
Змістовний модуль 1. Практичні заняття. 

Теми практичних занять 
№ Назва теми 
1 Наукові підходи до розроблення систем штучного інтелекту. 
2 Адаптація моделі нечіткої логіки до моделювання задач 

тепломасообміну. 
3 Математичні засоби віддзеркалення нечіткості початкової інформації. 
4 Ідентифікація математичної моделі прийняття рішень. 
5 Нечіткий багатокритеріальний аналіз результатів. 
6 Теорії ідентифікації та адаптивного управління. 
7 Теорія фреймів та фреймові моделі автоматизованого інформаційного 

процесу ситуаційного функціонального контролю об’єкту управління. 
8 Методи прогнозування природних збурень та їх впливу на мікроклімат. 
9 Застосування нейромережевого прогнозування зовнішніх збурень на 

тепломасообмінні процеси. 
10 Інформаційні технології автоматизованого ситуаційного 

функціонального контролю інтелектуальної системи управління 
мікрокліматом приміщень та складних динамічних об’єктів. 

11 Наукові основи створення мехатронних систем управління 
мікрокліматом. 

 
Змістовний модуль 2. Розрахунково-графічна робота. 

Розрахунок ключових параметрів і формування рекомендацій, 
експлуатаційних норм відповідно до теми дисертаційного дослідження. 
Моделювання та аналіз сучасних систем формування мікроклімату приміщень. 
Вибір та обґрунтування методу управління. 

 
Методи контролю та оцінювання знань аспірантів 

 
Політика щодо академічної доброчесності 

Тексти індивідуальних завдань (в т.ч. у разі, коли вони виконуються у 
формі презентацій або в інших формах) перевіряються на плагіат. Для цілей 
захисту індивідуального завдання оригінальність тексту має складати не менше 
70%. Виключення становлять випадки зарахування публікацій аспірантів у 
матеріалах наукових конференціях та інших наукових збірниках, які вже 
пройшли перевірку на плагіат. 
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Списування під час тестування та інших опитувань, які проводяться у 
письмовій формі, заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). У 
разі виявлення фактів списування з боку студента він отримує інше завдання. У 
разі повторного виявлення призначається додаткове заняття для проходження 
тестування. 

 
 

Політика щодо відвідування 
Аспірант, який пропустив аудиторне заняття з поважних причин, має 

продемонструвати викладачу та надати до деканату факультету (відділу 
докторантури і аспірантури) документ, який засвідчує ці причини. 

Аспірант, який пропустив практичне заняття, повинен законспектувати 
джерела, які були визначені викладачем як обов’язкові для конспектування, та 
продемонструвати конспект викладачу до складання заліку, а також виконати 
індивідуальне завдання, якщо його виконання було передбачене планом 
заняття.  

За об’єктивних причин (хвороба, міжнародне стажування тощо) навчання 
може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу. 

 
Методи контролю 

Основні форми участі аспірантів у навчальному процесі, що підлягають 
поточному контролю: виступ на практичних заняттях; доповнення, запитання 
до виступаючого, рецензія на виступ; участь у дискусіях; аналіз першоджерел; 
письмові завдання (тестові, індивідуальні роботи у формі рефератів); та інші 
письмові роботи, оформлені відповідно до вимог. Кожна тема курсу, що 
винесена на лекційні та практичні заняття, відпрацьовується аспірантами у тій 
чи іншій формі, наведеній вище. Обов’язкова присутність на лекційних 
заняттях, активність впродовж семестру, відвідування/відпрацювання усіх 
семінарських занять, виконання інших видів робіт, передбачених навчальним 
планом з цієї дисципліни.  

При оцінюванні рівня знань аспіранта аналізу підлягають:  
- характеристики відповіді: цілісність, повнота, логічність, 

обґрунтованість, правильність;   
- якість знань (ступінь засвоєння фактичного матеріалу): 

осмисленість, глибина, гнучкість, дієвість, системність, узагальненість, 
міцність;  

- ступінь сформованості уміння поєднувати теорію і практику під час 
розгляду ситуацій, практичних завдань; 

- рівень володіння розумовими операціями: вміння аналізувати, 
синтезувати, порівнювати, абстрагувати, узагальнювати, робити висновки з 
проблем, що розглядаються;   

- досвід творчої діяльності: уміння виявляти проблеми, розв’язувати 
їх, формувати гіпотези;   

- самостійна робота: робота з навчально-методичною, науковою, 
допоміжною вітчизняною та зарубіжною літературою з питань, що 
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розглядаються, уміння отримувати інформацію з різноманітних джерел 
(традиційних; спеціальних періодичних видань, ЗМІ, Internet тощо).   

Тестове опитування може проводитись за одним або кількома 
змістовими модулями. В останньому випадку бали, які нараховуються 
аспіранту за відповіді на тестові питання, поділяються між змістовими 
модулями. 

Індивідуальне завдання (РГР) підлягає захисту аспірантом на 
заняттях, які призначаються додатково. 

Завдання на розрахунково-графічну роботу викладач розробляє для 
стулента індивідуально, з урахуванням напряму дисертаційного дослідження. 
Обсяг роботи визначається залежно від теми. Вимоги до оформлення: формат 
А4, кегль Times New Roman, шрифт 14, інтервал 1,5. Робота має включати план, 
основні положення та розрахунки, алгоритми, графіки, діаграми, висновки і 
список літератури, складений відповідно до ДСТУ 8302:2015. В роботі можна 
також помістити словник базових понять до теми. 

Література, що рекомендується для виконання індивідуального завдання, 
наведена у цій робочій програмі, а в електронному вигляді вона розміщена на 
Освітньому сайті КНУБА, на сторінці кафедри. 

Також як виконання індивідуального завдання за рішенням викладача 
може бути зарахована участь аспіранта у міжнародній або всеукраїнській 
науково-практичній конференції з публікацією у матеріалах конференції тез 
виступу (доповіді) на одну з тем, дотичних до змісту дисципліни, або публікація 
статті на одну з таких тем в інших наукових виданнях. 

Розрахунково-графічна робота подається викладачу не пізніше, ніж за 
місяць до початку залікової сесії. Заняття із захисту індивідуальних завдань 
призначаються не пізніше, ніж за 2 тижні до початку сесії. Викладач має право 
вимагати від студента доопрацювання індивідуального завдання, якщо воно не 
відповідає встановленим вимогам. 

Результати поточного контролю заносяться до журналу обліку роботи. 
Позитивна оцінка поточної успішності аспірантів за відсутності пропущених та 
невідпрацьованих семінарських занять та позитивні оцінки за індивідуальну 
роботу є підставою до підсумкової форми контролю – заліку . Бали за 
аудиторну роботу відпрацьовуються у разі пропусків.  

Підсумковий контроль здійснюється під час проведення залікової сесії з 
урахуванням підсумків поточного та модульного контроля. Під час 
семестрового контролю враховуються результати здачі усіх видів навчальної 
роботи згідно зі структурою кредитів.  

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Участь в роботі 
впродовж семестру – 100.  

Форма підсумкового контролю – залік.  
Бали нараховуються за наступним співвідношенням:  
- робота на практичних заняттях 30% семестрової оцінки;  
- розрахунково-графічна робота 30 % семестрової оцінки;  

- підсумковий контроль: тестовий (заліковий) – 40 % семестрової 
оцінки. 
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Розподіл балів, які отримують аспіранти 

Поточне оцінювання Підсумковий 
контроль 

(залік) 
Сума Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2. РГР. 

30 30 40 100 
 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 А 

Зараховано 
82-89 В 
74-81 С 
64-73 D 
60-63 Е  

35-59 FX Не зараховано з можливістю 
повторного складання 

0-34 F Не зараховано з обов’язковим 
повторним вивченням дисципліни 
 

 
Умови допуску до підсумкового контролю 

Аспіранту, який має підсумкову оцінку за дисципліну від 35 до 59 балів, 
призначається додаткова залікова сесія. В цьому разі він повинен виконати 
додаткові завдання, визначені викладачем. 

Аспірант, який не здав та/або не захистив розрахунково-графічну роботу, 
не допускається до складання заліку.  

Аспірант, який не виконав вимог робочої програми по змістових модулях, 
не допускається до складання підсумкового контролю. В цьому разі він 
повинен виконати визначене викладачем додаткове завдання по змісту 
відповідних змістових модулів в період між основною та додатковою сесіями. 

Аспірант має право на опротестування результатів контролю (апеляцію). 
Правила подання та розгляду апеляції визначені внутрішніми документами 
КНУБА, які розміщені на сайті КНУБА та зміст яких доводиться до аспірантів 
на початку вивчення дисципліни. 

 
Методичне забезпечення дисципліни 

 
Рекомендована література 

 Базова 
1. Аверкин А.Н., Батыршин И.З., Блишун Н.Ф. и др. «Нечеткие множества в 
моделях управления и искусственного интеллекта». – М: Наука, 1986.– 312с. 
2. Амосов Н.М. «Алгоритмы разума».– К.: Наукова думка, 1979.– 220с. 
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3. Андон Ф.И., Яшунин А.Е., Резниченко В.А. «Логические модели 
интеллектуальных информационных систем».–К.: Наукова думка, 1999.– 398с. 
4. Анисимов А.В. «Рекурсивные преобразователи информации».–К.: Вища 
школа,1987.– 392с. 
5. Анісімов А.В., Глубовець М.М., Кравченко І.В., Олецький О.В. та ін. «Системи 
штучного інтелекту».–К.: ВПУ «Київськийуніверситет»,2000.– 100с. 
6. Аоки М. «Введение в методы оптимизации».–М.:Наука,1978.–  334 с. 
7.Ахо А., Хопкрофт Дж., Ульман Дж. «Структуры данных и алгоритмы».–Пер. с 
англ : Уч. пос. –  М. : Издательскийдом "Вильямс", 2000. –  384 с.  
8.Батыщев Д.И. «Методы оптимального проектирования».–Учеб. пособие. М.: 
Радио и связь, 1984. – 248 с 
9.Башняков О.М., Гаращенко Ф.Г., Пічкур В.В. «Практична стійкість та структурна 
оптимізація динамічних систем».–К.:ВПЦ «Київський університет», 2000. –197с. 
10.Беллман Р. «Динамическое программирование».– М.: Изд–во Иностранная 
литература, 1960.– 400 с.  
11.Белнап Н., Стил Т. «Логика вопросов и ответов».–М.: Прогресс,1981.– 287с. 
12.Браверман Э.М., Мучник И.Б. «Структурные методы обработки эмпирических 
данных».–М.: Наука, 1983.– 464с. 
13.Братко И. «Программирование на языке «Пролог» для систем искусственного 
интеллекта».–М.: Мир, 1990.– 560с. 
 

 
Допоміжна 

1. Исии Т., Симояма И., Иноує Х., Хиросє М, Накадзима Н. «Мехатроника».–
М.: Мир, 1988.– 318 с. 
2. Подураев Ю.В. Основы мехатроники: Учебное пособие. – М.: МГТУ 
"СТАНКИН", 2000. 
3. Asar M., Macra J., Penney E. «Mechatronics: the basis for new industrial 
development.–Computational Mechanics Publ., 1994. 
4.Chovuyuk  Y.V. «Mechatronics». –Kyiv: NUBLSU,2009.– 700р. 
5.ЯхноО.М. идр. «Мехатроника».–К.: КПИ, 2009.– 620с. 
6.Ловейкін В.С., Ромасевич Ю.О., Човнюк Ю.В. «Мехатроніка». Навчальний 
посібник. – К., 2012. – 357 с. 
7. IEEE/ASME Transactions on Mechatronics..– 1996– 2019. 
8. Журнал «Мехатроника». –2000-2019. 
9. Журнал «Приводная техника». – 1997-2019. 
10. Мельник В.П. «Моделювання складних систем і процесів».– Івано–
Франківськ, «НАІР», 2018– 260с. 
11. Костробій П.П., Рижа І.Ф. «Математичне моделювання в умовах 
невизначеності».– Львів: Растр– 7, 2018.– 162с. 
12. Zadeh L.A., Abbasov A.M., Yager R.R., Shahbazova S.N., Reformat M.Z Recent 
Developments and New Directions in Soft Computing. STUDFUZ 217: Springer, 
2014.– 466р. 
13. Hampel R, Wahenknecht M., Chaker N. Fuzzy control: Theory and practical. 
New York: Physica–Verlag,Heidelberg,2000. 410p. 
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4. Інформаційні ресурси 
1. Бібліотека та читальна зала КНУБА , у тому числі, її електронний сайт  – 
http://library.knuba.edu.ua/. 
2. http://org2.knuba.edu.ua/. 
3. http://www.vashdom.ru|varticles|research.html. 
4.http://www.visa.ru|exp|reviews|umdom.html. 
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