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ВСТУП 

Навчальна дисципліна «ЛЛООГГІІККОО--ААЛЛГГЕЕББРРААЇЇЧЧННІІ  ММЕЕТТООДДИИ  РРООЗЗРРООББККИИ  ППРРООГГРРААММННИИХХ  

ССИИССТТЕЕММ» є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-

кваліфікаційним рівнем «аспірант» галузі знань 12 - «Інформаційні технології» за освітньою 

програмою «Програмне забезпечення систем» спеціальності 121- «Інженерія програмного 

забезпечення». 

Дисципліна «ЛЛООГГІІККОО--ААЛЛГГЕЕББРРААЇЇЧЧННІІ  ММЕЕТТООДДИИ  РРООЗЗРРООББККИИ  ППРРООГГРРААММННИИХХ  ССИИССТТЕЕММ» є 

спеціальною дисципліною за спеціальністю  «Інженерія програмного  забезпечення». Вона 

викладається аспірантам 2-го року навчання у другому семестрі аспірантури в обсязі – 64 

год. (2 кредити ECTS) зокрема: лекції – 20 год., самостійна робота – 40 год., консультації -2 

год. Завершується дисципліна – іспитом. 

1. Метою і завданням навчальної дисципліни є поглиблене вивчення логіко-

алгебраїчних методів розробки інтелектуальних програмних систем. В прикладному аспекті, 

апарат загальної алгебри і математичної логіки необхідний для адекватного моделювання 

різноманітних предметних областей, створення сучасних програмних та інформаційних 

систем.  

2. Предмет навчальної дисципліни включає в себе розгляд класичних алгебр 

(напівгруп, груп, кілець, полів, граток, булевих алгебр) і некласичних алгебр 

(багатоосновних та багатосортних) та некласичних логік (багатозначних, нечітких, 

дескриптивних, модальних, темпоральних), їх семантичних моделей та формально-

аксіоматичних систем. 

         3.  Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни 

Для успішного вивчення дисципліни «ЛЛООГГІІККОО--ААЛЛГГЕЕББРРААЇЇЧЧННІІ  ММЕЕТТООДДИИ  РРООЗЗРРООББККИИ  

ППРРООГГРРААММННИИХХ  ССИИССТТЕЕММ» аспірант повинен відповідати наступним вимогам: 

1. Успішне опанування курсів: 

1. Дискретна математика. 

2. Основи програмування. 

3. Системне програмування та операційні системи. 

2. Знання:  

1. Основних концепцій процедурного, функціонального та логічного 

програмування. 

2. Процедурного та об’єктно-орієнтованого програмування мовою C++. 

3. Вміти:  

     1. Виконувати аналіз проблеми, що виникає. 

     2.  Будувати математичні моделі відповідних предметних областей. 

     3. Створювати специфікації   та виконувати верифікацію моделей, що виникли в  

           результаті аналізу проблеми.   

      4.  Розв’язувати задачі перевірки специфікацій на моделях. 

      5. Програмувати у процедурному, функціональному, логічному та об’єктно- 

                      орієнтованому стилях. 

4. Володіти:  

1. Базовими знаннями з лінійної та загальної алгебр, базовим и знаннями з 

класичної математичної логіки та теорії автоматів. Також навичками 

використання інтегрованих середовищ розробки програмного забезпечення. 

2. Англійською мовою на рівні не нижче Intermediate. 

      4. Завдання (навчальні цілі):  

Основними завданнями дисципліни «ЛЛООГГІІККОО--ААЛЛГГЕЕББРРААЇЇЧЧННІІ  ММЕЕТТООДДИИ  РРООЗЗРРООББККИИ  

ППРРООГГРРААММННИИХХ  ССИИССТТЕЕММ»» методів проектування програмного забезпечення» є засвоєння 

основних алгебро-логіко-автоматних методів програмування, відповідно до кваліфікації 

фахівець з інформаційних технологій. Зокрема, розвивати: 

- Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу (ЗК01). 
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- Здатність проведення теоретичних та прикладних досліджень на відповідному рівні 

(ЗК03). 

-  Здатність ефективно керувати фінансовими, людськими, технічними та іншими 

проектними ресурсами (CR06). 

- Здатність розробляти і координувати процеси, фази та ітерації життєвого циклу 

програмних систем на основі застосування відповідних моделей, методів та 

технологій розробки програмного забезпечення (CR08).  
 

- Здатність аналізувати предметні області, формувати, аналізувати та моделювати 

вимоги до програмного забезпечення (СК01). 

-  Здатність проектувати програмне забезпечення, включаючи проведення моделювання 

його архітектури, поведінки та процесів функціонування окремих систем і модулів 

(СК03) . 

- Вміння планувати і проводити наукові дослідження, готувати результати  наукових 

робіт з інженерії програмного забезпечення до оприлюднення  (СК09)  

5.  Результати навчання за дисципліною 

Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. 

комунікація; 4. автономність та 

відповідальність) 

Форми (та/або 

методи і 

технології) 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання 

та пороговий 

критерій 

оцінювання 

(за 

необхідності) 

Відсоток у 

підсумкові

й оцінці з 

дисципліни К

Код 
    Результат навчання 

Р

РН1 

Знати основні  алгоритми теорії 

автоматів, їх складність та 

варіації  (баазовий рівень). 

           Лекції, 

  самостійна робота 

 10% 

Р

РН1.2 

Знати основні поняття та 

концепції загальної алгебри 

(напівтрупи, групи, гратки, 

багатоосновні алгебри тощо). 

           Лекції,  

 самостійна робота 

 5% 

Р

РН1.3 

Знати основні етапи 

повного циклу проектування, їх 

задачі та методи розв’язання. 

 

Лекції,  

самостійна робота 

Контрольна 

робота 1, 

 

35% 

Р

РН2.1 

Вміти проектувати та розробляти 

на основі побудованих 

математичних моделей 

алгоритми розв’язання 

поставлених задач, виконувати 

аналіз складності побудованих 

алгоритмів. 

Самостійна робота  20% 

Р

РН3.1 

Консультуватися з викладачем 

стосовно питань що виникають у 

ході вивчення теоретичного 

матеріалу. 

Самлстійна робота. 

Години 

консультацій 

  

Р

РН3.2 

Обговорювати з колегами 

та викладачем проблемі питання 

що виникають у ході виконання 

лабораторних робіт. 

Самостійна робота    

Р

РН3.3 

Чітко та послідовно 

обґрунтовувати власні проектні 

рішення в рамках виконання 

лабораторних робіт. 

Самостійна робота   

РЗакріплення та поглиблення Самостійна робота,   
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РН4.1 набутих на лекціях теоретичних 

знань проектування та розробки 

програм. 

опрацювання 

рекомендованих 

інформаційних 

джерел 

Р

РН4.2 

Закріплення та поглиблення 

набутих на лабораторних 

заняттях практичних навичок 

проектування та розробки 

програм. 

Самостійна робота, 

реалізація 

рекомендованих 

завдань 

  

Р

РН4.3 

Сумлінне і вчасне виконання 

завдань самостійних робіт. 

Самостійна робота  Іспит 5% 

 

6.  Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання  

 

Результати навчання 

дисципліни 

Програмні результати 

навчання 

Р

РН 

1.1 

Р

РН 

1.2 

Р

РН 

1.3 

Р

РН 

2.1 

Р

РН 

3.1 

Р

РН 

3.2 

Р

РН 

3.3 

Р

РН 

4.1 

Р

РН 

4.2 

Р

РН 

4.3 

ПРН01. Знати і системно 

застосовувати методи аналізу та 

моделювання прикладної області, 

виявлення інформаційних потреб і 

збору вихідних даних для 

проектування програмного 

забезпечення. 

+

+ 

+

+ 

+

+ 
+       

ПРН03. Знати і застосовувати базові 

концепції і методології моделювання 

інформаційних процесів. 

   
+

+ 

+

+ 

+

+ 
+    

ПРН08. Проводити аналітичне 

 дослідження параметрів  

функціонування програмних  

систем для їх валідації та верифікації, 

 а також проводити аналіз обраних  

методів, засобів автоматизованого  

проектування та реалізації  

програмного забезпечення.  
 

   
+

+ 
  

+

+ 
+  

+

+ 

ПРН13.  Набувати нові наукові і  

професійні знання, вдосконалювати  

навички, прогнозувати розвиток  

програмних систем та інформаційних 

технологій.  

 

 

  
+

+ 
 

+

+ 
 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

 

7.  Схема формування оцінки 

    7.1. Форми оцінювання студентів 

 

                                                  Семестрове оцінювання: 

1. Контрольна робота 1: РН 1.1, РН 1.2, РН 3.1, РН 4.1, РН 4.2 – 40/20 балів. 

2. Самостійна робота 1: РН1.1, РН 1.2, РН 2.1, РН3.1, РН3.2, РН3.3, РН 4.1, РН 4.2, РН 

4.3 – 20 балів/10 балів. 

 

                                       Підсумкове оцінювання (у формі іспиту):  
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- максимальна кількість балів які можуть бути отримані студентом: 40 балів; 

-  

 

Критерії оцінювання на заліку 

 

Завдання Тема завдання Максимальний 

відсоток від 40 балів 

Всього 

відсотків 

Завдання 1 
Теоретичні питання за 

матеріалами курсу 

15% 15% 

Завдання 2 22,5% 22,5% 

Завдання 3 Практичне завдання на 

основі теоретичного матеріалу 

курсу 

25% 25% 

Завдання 4 20% 20% 

Завдання 5 17,5% 17,5% 

   100% 

 

           Терміни проведення форм оцінювання: 

1. Контрольна робота 1: до 3 тижня семестру. 

2. Самостійна робота 1: до 5 тижня семестру.  
 

У випадку відсутності аспіранта з поважних причин відпрацювання та перездачі 

контрольних робіт здійснюються у відповідності до «Положення про порядок оцінювання знань 

аспіранті при кредитно-модульній системі організації навчального процесу» від 1 жовтня 2010 року.  

Якщо аспірант пропустив без поважних причин більше половини занять, не виконав завдань 

самостійної роботи або не писав контрольної роботи, то він не допускається до складання іспиту. 
 

7.2. Шкала відповідності оцінок 
 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 

 

 

ППРРООГГРРААММАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ    

ЗЗммііссттооввиийй  ммооддуулльь  11  

ТЕМА 1. Множини (2 год.) 

Множини та відношення, основні властивості. Відношення еквівалентності та порядку. 

Покриття, розбиття, фактор множина та її властивості. Мінімальне відношення 

еквівалентності, яке включає задане відношення та його побудова. Принцип двоїстості, 

властивості лінійного та повного порядків. Математична індукція та її різновиди. 

 

ТЕМА 2. Мульти,  багатосортні та нечіткі множини (2 год) 

Мультимножини та їх властивості. Операції на мультимножинах та їх властивості. 

Застосування. Багатосортні множини та їх властивості. Операції, відношення та функції на 

багатосортних множинах. Фактор множини багатосортних множин та їх побудова і 

властивості. Алгебра алгоритмів Глушкова. Нечіткі множини та відношення. Властивості, 

побудова та застосування. 

 

ТЕМА 3. Класичні алгебри та їх застосування (2 год.) 

Класичні алгебри та їх застосування в програмуванні: алгебра термів, напівгрупи, групи. 

Застосування в криптографічних системах, комп’ютерній геометрії та алгебрі, алгебраїчному 

програмуванні, аналізі потоків даних тощо. 

 

ТЕМА 4. Класичні алгебри та їх застосування (продовження) (2 год.) 
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Теорія програмних інваріантів, оптимізація програм та процедур. Змішані обчислення та 

їх застосування в програмуванні. Абстрактні типи даних та їх використання в розробці 

програмних систем. Властивості деяких АТД, аксіоматичне та програмне визначення АТД. 

Основні АТД та їх властивості. Методи реалізації та модифікація програмного коду. 

Булеві функції та їх зображення у вигляді упорядкованих діаграм розв’язків (УБДР). 

Властивості УБДР, маніпуляції та зображення скінченних об’єктів (множин, відношень, 

графів, автоматів, транзиційних систем). АТД як алгебраїчні системи та багатоосновні 

алгебри.  

 

ТЕМА 5. Елементи теорії складності алгоритмів (2 год.) 

Машинні моделі алгоритмів. Машини Тьюрінга детерміновані та недерміновані. 

Властивості, основи роботи. Багатострічкові МТ та їх властивості. Тристрічкові МТ та 

визначення поняття складності в моделі Тьюрінга в часі та пам’яті. Основні класи складності 

та їх означення і властивості. Редукція і повнота, ієрархія класів. Проблема P≠NP та 

необхідна умова стійкості криптосистем. Арифметична модель складності та її властивості. 

Порівняння моделей. Основні твердження теорії складності. 

 

ТЕМА 6. Багатозначна логіка (БЗЛ) (2 год.) 

Основні означення. Логічні значення формул БЗЛ та їх обчислення. Тризначні логіки 

Лукасевича, Кліні та Бочвара. Аксіоматика логіки Лукасевича та основні властивості цієї 

аксіоматики. Основні твердження в цій аксіоматиці. Поняття нормальної багатозначної 

логіки. Порівняння властивостей 2- і 3-значних логік. Р-стиль виведення в тризначній логіці, 

поняття тавтології, квазітавтології суперечності та квазісуперечності. Поняття логічного 

слідування в таких логіках. БЗЛ першого порядку та її аксіоматика.  

 

ТЕМА 7. Нечітка логіка (НЧЛ) (2 год.) 

Основні означення. Логічні значення формул НЧЛ та їх обчислення. Нечітка логіка 

Лукасевича, її аксіоматика, основні властивості цієї аксіоматики. Основні твердження в цій 

аксіоматиці. Поняття нормальної нечіткої логіки. Порівняння властивостей n-значних логік 

НЧЛ. Р-стиль виведення в НЧЛ, поняття тавтології, квазітавтології суперечності та 

квазісуперечності. Поняття логічного слідування в НЧЛ. НЧЛ першого порядку та проблеми 

її аксіоматизації. 

  

ТЕМА 8. Дескриптивні логіки (ДЛ) (2 год.) 

Основні означення. Термінології та факти. Основні властивості ациклічних та 

термінологій х циклами. Алгоритм семантичного табло для виведення наслідків у цій логіці. 

Взаємозв’язок з класичними та модальним логіками.  Основні властивості логіки АЛС. 

Поняття повноти та несуперечності для цієї логіки. Приклади застосування.  Поняття 

логічного слідування в таких логіках. 

 

ТЕМА 9. Транзиційні системи (ТС) (2 год.) 

Основні означення. Різновиди ТС та їх виразні можливості. Поняття шляху, траси та 

виконуваності формули на шляхах. Застосування для моделювання паралельних та 

розподілених систем. Способи взаємодії між складовими ТС. Приклади. Семантика 

взаємодій: інтерлівінг, загальні змінні та рукостискання. Специфікації властивостей ТС та 

перевірка їх виконуваності.  

 

ТЕМА 10. Темпоральні логіки (ТЛ) (2 год.) 

Основні означення. Модель Кріпке та визначення семантики темпоральної логіки. 

Аксіоматика та виразні можливості ЛТЛ, СТЛ і СТЛ* темпоральних логік. Мови 

специфікацій та метод перевірки на моделі. Основні переваги і недоліки цього методу. 
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Алгоритми семантичного табло для ЛТЛ та СТЛ логік. Узагальнені автомати Бюхі та 

трансляція ЛТЛ-формул та моделей Кріпке  в ці автомати. Алгоритми перевірки на моделі 

для цих логік. Приклади застосування. Підведення підсумків. 

 

ЗЗааггааллььнниийй  ооббссяягг  ггооддиинн  ––  6644,,    уу  ттооммуу  ччиисслліі  

Лекцій – 20 год. 

Самостійна робота – 40 год. 

Консультації -2 год. 

Іспит - 2 год. 

 

                             Типове завдання модульної контрольної роботи №1 

     1. Довести закони подвійного заперечення в багатозначній логіці Лукасевича та  
контра позиції в логіці висловлювань. 

2. Побудувати УБДР для заданої булевої функції. Чи справедливий закон виключення 
третього в некласичних логіках і в яких?  

3. Побудувати модель семафора з трьома кольорами і довести властивість взаємного 
виключення для нього. 

4. Побудувати специфікацію правильної роботи шлагбаума на залізничному переїзді. 
5. Побудувати приклад БЗ «випускники КНУ 2000-2010» та визначити набір запитань до 

такої БЗ. 

 

 

Рекомендована література: [2–9]. 
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