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Пререквізити 

навчальної 

дисципліни 

Шкільний курс математики та інформатики. 

Анотація дисципліни 

Мета та очікувані 

програмні результати 

навчальної 

дисципліни 

Метою вивчення курсу «Розв’язування логічних задач» є формалізація, 

схематизація і систематизація правильних (конкретних) способів 

міркувань і висловлювань. 

Компетентності та програмні результати: 
Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології. 

Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

Здатність формулювати проблеми математично та в символьній формі з 

метою спрощення їхнього аналізу й розв’язання. 

Здатність подавати математичні міркування та висновки з них у формі, 

придатній для цільової аудиторії, а також аналізувати та обговорювати 

математичні міркування інших осіб, залучених до розв’язання тієї самої 

задачі; 

Здатність розробляти і досліджувати математичні моделі явищ, процесів 

та систем. 

Основна тематика 

дисципліни 

 

Тема 1. Задачі на правдивість 

Тема 2. Завдань з сірниками 

Тема 3. Міркування 

Тема 4. Задачі на цифри 

Тема 5. Про час 

Тема 6. Зважування і переливання 

Тема 7. Послідовності та рекурсії 

Тема 8. Розфарбовування. Задачі на розрізання 



Тема 9. Софістика 

Тема 10. Задачі на стратегії (метод інваріант, метод симетрії тощо) 

Тема 11. Принцип Діріхле 

Тема 12. Метод включення та виключення 

Тема 13. Логічні задачі на математичних олімпіадах: «Kalmár László», 

«Zrínyi Ilona», «Bolyai», Всеукраїнська олімпіада з математики 

Критерії контролю та 

оцінювання 

результатів навчання 

Навчальні досягнення фахових молодших бакалаврів із дисципліни 

«Розв’язування логічних задач» оцінюються за модульно-рейтинговою 

системою, в основу якої накопичувальна система оцінювання рівня 

знань, умінь та навичок 

Модульний контроль містить практичні задачі, пов`язані з темами даного 

змістового модуля. 

У випадку кожної задачі потрібно: 

- подати короткий огляд відповідного теоретичного матеріалу; 

- виконати необхідні розрахунки; 

- подати алгоритм розв`язання задачі. 

У процесі оцінювання навчальних досягнень з курсу «Розв’язування 

логічних задач» застосовуються такі методи: 

o методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне 

опитування, співбесіда; 

o методи письмового контролю: письмове тестування, контрольна 

робота. 

Оцінювання проводиться за такими критеріями: 

o розуміння, ступінь засвоєння теорії та методів розв`язання 

проблем, що розглядаються; 

o ознайомлення з рекомендованою літературою до задач, що 

розв`язуються; 

o уміння поєднувати теорію з практикою при розгляді практичних 

задач, розв'язанні задач, проведенні розрахунків при виконанні завдань, 

винесених для самостійного опрацювання, та завдань, винесених на 

розгляд в аудиторії; 

o логіка, структура, обґрунтованість тверджень, застосованих 

методів в письмових роботах і при виступах в аудиторії. 

Розподіл балів по темах 

 
Теми 

1-4 

Теми 

5-8 

Теми 

9-13 
Всього 

Виконання оглядових конспектів 5 5 5 15 

Робота на практичному занятті 5 5 5 15 

Виконання завдань самостійної роботи 10 10 10 30 

Модульний контроль 10 10 20 40 

Всього 30 30 40 100 

Шкала оцінювання 
 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою для 

заліку 

90-100 А 

зараховано 

82-89 В 

75-81 С 

64-74 D 

60-63 Е 

35-59 FX 
не зараховано 

з можливістю повторного складання 

0-34 F 
не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 



Інші інформації 

про дисципліну 

(політика дисципліни, 

технічне та програмне 

забезпечення 

дисципліни тощо) 

Політика щодо академічної доброчесності  

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

Списування під час контрольних робіт та заліків заборонені (у т.ч. із 

використанням мобільних девайсів). Реферати повинні мати коректні 

текстові посилання на використані джерела. 

Положення про академічну доброчесність в ЗУІ   

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти в ЗУІ 

Технічне та програмне забезпечення  

Викладання навчальної дисципліни «Розв’язування логічних задач» 

відбувається на основі таких складових методичного забезпечення: 

 друковані джерела; 

 електронні джерела 

 цифровий програмний засіб Geogebra 

 практичні завдання. 

 мультимедійні презентації до навчальних занять 

Базова література 

навчальної 

дисципліни 

та інші 

інформаційні ресурси 

Базова література 

1. Фісіна А. О.: Логіка. 5-9 класи – Харків. Навчальна література, 2021 

– 256 с. (Горішки для розуму) 

2. Петечук В. М., Сігетій І. П.: Завдання та розв'язки районних і 

міських олімпіад з математики 2000-2006 років – Ужгород, 2006 

3. Орос В. М., Петечук В. М., Петечук К. М.: Контрольно-практичні 

роботи з математики, 1.частина – Ужгород, 2006  

4. Орос В. М., Петечук В. М., Петечук К. М.: Контрольно-практичні 

роботи з математики, 2.частина – Ужгород, 2008 

5. Róka Sándor: 1500 feladat az elemi matematika köréből – 1996 

6. Kalmár László versenyfeladatok.  

URL: https://www.kalmarverseny.hu/feladatgyujtemeny/ 
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