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МАТЕМАТИЧНИХ І ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН В ПРОЦЕСІ 

ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ З КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК 

 

Анотація. Розглянуто фундаментальні математичні дисципліни та їх 

зв’язок з профільними предметами в процесі підготовки бакалаврів з 

комп’ютерних наук. 

Ключові слова: бакалаври з комп’ютерних наук, освітня програма, 

фундаментальні математичні дисципліни, профільні дисципліни.  

Abstract. Fundamental mathematical disciplines and their connection with 

profile subjects in the process of preparation of bachelors in computer sciences are 

considered. 

Keywords: bachelors in computer science, educational program, 

fundamental mathematical disciplines, profile disciplines. 

 

В освітніх програмах спеціальності комп’ютерні науки різних аграрних 

ЗВО [3, 4, 5] пропонується широкий вибір математичних дисциплін, а також  

зустрічаються спеціальні курси, напрямок яких зумовлений профільною 

математичною підготовкою. Основну увагу ми звертали на обов’язковий 

блок, який здебільшого запланований на перші два курси навчання і який 

часто містить кілька семестрів вищої математики, і включає в себе теми 

математичного аналізу, лінійної алгебри та аналітичної геометрії. Іноді в 

курс вносять теми з диференційних рівнянь.  

Для бакалаврів з комп’ютерних наук (БКН) представляють інтерес такі 

дисципліни як вища математика, теорія ймовірностей і математична 

статистика та дискретна математика, яка не завжди зустрічається в програмах 

або подається в досить малому обсязі [2].  

Професійна діяльність БКН нині вимагає фундаментальної 

математичної підготовки, оскільки, як зазначає О. Кучерук, для створення 



Матеріали ІІ науково-практичної інтернет-конференції «Розвиток сучасної науки та освіти: реалії, проблеми якості, інновації» 

 

198 

 

програмного продукту необхідно мати достовірну адекватну модель тієї 

предметної області, яка досліджується або автоматизується.  

У зв’язку з цим виникають нові вимоги до підготовки фахівців з 

комп’ютерних наук, рівень професійної підготовки яких залежить і від того, 

наскільки вони знайомі з математичними моделями, які використовуються 

при дослідженні різноманітних об’єктів, та методами побудови цих моделей, 

володіють ефективними алгоритмами та процесом їх створення для 

розв’язання поставленого завдання тощо [1]. 

Тому доцільним у викладанні профільних дисциплін в процесі 

професійної підготовки майбутніх БКН буде побудова заняття з двох частин: 

математичний базис та безпосередньо профільна частина. Таким чином, при 

отриманні завдання на розробку програмного продукту студенти спочатку 

мають задіяти знання з математики, а потім представити програмне рішення 

на комп’ютері за допомогою програмування на штучній мові. У  ході такого 

заняття відбувається формування професійної компетентності майбутніх 

БКН.  

Зі структурно-логічної схеми освітньої програми БКН (рис. 1), ми 

виокремили для аналізу зв’язок курсів вищої та дискретної математики з 

профільними дисциплінами [5]. В результаті виявили, що дискретна 

математика (ДМ) взаємозв’язана з такими курсами: інтелектуальний аналіз 

даних, технології захисту інформації, алгоритмізація та програмування і бази 

даних. Вища математика (ВМ) без сумніву впливає на всі предмети, але 

більш вагомий вплив має на: чисельні методи в інформатиці, інженерну та 

комп’ютерну графіку, технології комп’ютерного проектування. 

Зв’язок дискретної математики з дисципліною «Інтелектуальний аналіз 

даних»: інтелектуальний аналіз даних вивчає методи сучасної обробки даних 

(Data Mining), пошук у необроблених масивах раніше невідомих даних, 

практично корисних знань та закономірностей, необхідних для прийняття 

рішень; огляд методів, програмних продуктів та різних інструментальних 

засобів, що використовуються Data Mining; розглядає практичні приклади 
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застосування Data Mining; готує студентів до самостійної роботи з 

розв’язання різних економічних задач засобами Data Mining та розробки 

інтелектуальних систем. Розглядаються такі загальні поняття: статистичні 

пакети; нейроні мережі; еволюційні методі і алгоритми пошуку логічних 

закономірностей. Завдання курсу – навчитися застосовувати сучасні 

інформаційні технології і програмні системи для обробки експериментальних 

і статистичних даних.  

 

Рис. 1. Структурно-логічна схема освітньої програми бакалаврів з 

комп’ютерних наук в ТДАТУ 

 

З курсу дискретної математики ця дисципліна серйозно спирається на 

такі розділи як: комбінаторика – розділ математики, що вивчає підрахунки. 

Основи комбінаторики критично важливі для всіх, хто працює в аналізі 

даних або в Computer Science. Як приклади використання комбінаторики 

обговорюються питання про підрахунок розміру простору ознак і про оцінку 

часу роботи програм на Python. Дискретна ймовірність: ймовірністю в 

області аналізу даних пронизане абсолютно все. Головна мета – дати 

початкове знайомство з цією областю, а також дати можливість 

використовувати ймовірність в наступній частині курсу, який спирається на 
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розділ графів. Графи зустрічаються всюди, як в аналізі даних, так і в 

звичайному житті.  

Дисципліна «Технології захисту інформації» та ДМ:  

Мета курсу – ознайомлення майбутніх фахівців з комп’ютерних наук з 

основними принципами побудови комплексної системи захисту інформації з 

використанням сучасних технологій захисту. 

Завдання курсу – формування в студентів вміння розробляти 

інформаційні системи з застосовуючи технології захисту інформації. 

В даному курсі неможливо обійтися без таких важливих розділів ДМ 

як: автомати і графи, шифрування та криптографія.  

Мета курсу «Алгоритмізація та програмування»: полягає у формуванні 

в студентів вмінь та практичної здатності користуватися сучасними 

комп’ютерними системами та вмінню програмувати. Завдання дисципліни – 

навчитися  розробляти алгоритми розв’язування математичних і прикладних 

задач та на їх підставі розробляти мовою програмування C++ програмні коди 

засобами середовища програмування Microsoft Visual Studio.  

Дискретна математика для цієї дисципліни не просто корисна, а вкрай 

необхідна. В курсі використовуються практично всі теми ДМ: дерева, графи, 

математична логіка, множини та комбінаторика. Наприклад, з розділу графів 

детально описуються і аналізуються: 

- способи обходу вершин і ребер графа; 

- алгоритми побудови найкоротших шляхів і спеціальних маршрутів; 

- алгоритми знаходження максимального потоку в мережі і його 

додатки; 

- серія алгоритмів побудови мінімального остовного дерева графа; 

- серія алгоритмів, що демонструє, як цикли негативної вартості 

використовуються при вирішенні ряду завдань (найбільше паросполучення 

максимальної ваги в дводольному графі; максимальний потік мінімальної 

вартості; мінімальний середній контур в орграфі з позитивними вартостями 

дуг) та інші. 
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Знання з дискретної математики допомагає описувати об’єкти і 

завдання в інформатиці, особливо коли справа стосується алгоритмів, мов 

програмування, баз даних і криптографії. 

Вища математика та «Чисельні методи в інформатиці»: 

Мета курсу – надання студентам знань та навичок, необхідних для 

чисельного розв’язання задач, які зустрічаються в на практиці, та які не 

мають аналітичного розв’язку, або для яких знаходження аналітичного 

розв’язку є недоцільним. Завдання курсу – навчання студентів основним 

теоретичним положенням та практичним методам обчислювальної 

математики, які необхідні для фахівців з інформаційних технологій 

проектування. Безумовно, ця дисципліна базується на математичному аналізі, 

який викладається в курсі вищої математики.  

«Інженерна та комп’ютерна графіка» та «Технології комп’ютерного 

проектування» також тісно пов’язані з математикою. Графіка і математика 

займаються вивченням просторових форм і просторових відносин 

матеріального світу. Не можна забувати, що математика – основа сучасної 

технічної думки. Зв’язок викладання геометрії і графіки обумовлений ще й 

тим, що геометрія дає теоретичне підґрунтя для графіки, а навички побудови, 

одержувані в процесі навчання графіки, використовуються на заняттях з 

математики.  

Отже, можемо зробити висновок, що такі математичні дисципліни як 

вища та дискретна математика являються професійно-орієнтованими, 

важливими для вивчення у подальшому навчанні бакалаврами з 

комп’ютерних наук профільних дисциплін. Вони є важливим базисом у 

професійно-орієнтованій підготовці бакалаврів з комп’ютерних наук.  
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