
Апісанне дысцыпліны 

1 Назва дысцыпліны Ўвядзенне ў спецыяльнасць 

2 Курс навучання, 

спецыяльнасць 

1,  
1-31 03 09 Кампутарная матэматыка і сістэмны аналіз 

3 Семестр навучання 1 

4 Колькасць крэдытаў 2 

5 Прозвішча, імя 

лектара 

Дацэнт Малевіч Аляксандр Эрнестович, к.ф.-м.н., дацэнт 

6 Мэты вывучэння 

дысцыпліны 

Адаптацыя студэнтаў да сучасных патрабаванняў 

матэматычнага універсітэцкага адукацыі; знаѐмства з мовай 

вышэйшай матэматыкі, тэрміналогіяй і агульнымі 

матэматычнымі канструкцыямі, якія ляжаць у аснове розных 

матэматычных дысцыплін; фарміраванне асноў матэматычнага 

мыслення; развіццѐ кругагляду студэнтаў і выраўноўванне іх 

ведаў і ўменняў у галіне кампутарнай матэматыкі і 

інфармацыйных тэхналогій. 

7 Пререквизиты Школьная матэматыка і інфарматыка 

8 Змест дысцыпліны Тэорыя мностваў: мноства, аперацыі над мноствамі, адносіны 

мностваў, ўласцівасці адносін і аперацыі над адносінамі, 

функцыі, адносіны эквівалентнасці, адносіны парадку; 

прадстаўленне мностваў, адносін і функцый у кампутары, код 

Грэючы. Катэгорыі і функторы. Алгебраічныя структуры: 

алгебры і морфизмы, алгебры з адной аперацыяй, алгебры з 

двума аперацыямі, вектарныя прасторы, барицентрические 

каардынаты, полилиней-насць, полиномы над канчатковым 

полем, канструяванне канчатковага поля. Кампутарная 

матэматыка: структура электроннага тэкставага дакумента; 

тэкставыя працэсары: MS Word, LaTeX, Mathematica; працэсар 

электронных табліц MS Excel; базы дадзеных і сістэмы 

кіравання базамі даных; вектарныя і растравыя графічныя 

рэдактары; каляровыя прасторы і празрыстасць. 

9 Рэкамендуемы 

літаратура 

1. Новиков Ф.А. Дискретная математика: Учебник для вузов. 

2-е изд. Стандарт третьего поколения  — СПб.: Питер, 2013. 

— 400 с. 

2. Вавилов Н.А. Не совсем наивная теория множеств. Учебник 

— СПб. 2008. — 474 с. 

3. Котельников И.А., Чеботаев П.З. LaTeX по-русски. 3-е изд. 

— Новосибирск: Сибирский хронограф, 2004. — 496 с. 

4. Букур И., Деляну А. Введение в теорию категорий и 

функторов — М.: Мир, 1972. — 259 с. 

5. Keith Jack Video Demystified: A Handbook for the Digital 

Engineer, Fourth Edition. Chapter 3. Color Spaces — Elsevier 

Inc., 2005. — 20 p 

10 Метады выкладання Змяшаны з элементамі дыстанцыйнага навучання, электронныя 

матэрыялы. Тлумачальна-ілюстрацыйныя, рэпрадуктыўныя, 

часткова-пошукавыя. 

11 Мова навучання Руская 

12 Ўмовы 

(патрабаванні), 

бягучы кантроль 

Хатнія заданні, вусныя апытанні, кантрольныя работы. 

13 Форма бягучай 

атэстацыі 

Залiк 

 


