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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця  

Навчальна дисципліна "Передові методи дискретної математики"  є теорети- 

чною і практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль 

майбутнього фахівця в галузі інформаційних технологій. 

Мета викладання навчальної дисципліни 

 Метою викладання дисципліни є оволодіння студентами теоретичних основ 

методів штучного інтелекту, надбання навичок роботи з основними методами не-

чіткого виводу, експертними системами, нейронними мережами та створення на їх 

основі програмних засобів розв’язання прикладних задач. 

 Завдання вивчення навчальної дисципліни 

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є:  

– засвоїти основні поняття та методи нечітких множин та штучного інтелекту, 

які широко застосовуються при розв’язанні прикладних задач; 

– оволодіти навичками застосування методів до розв’язання задач. 

 Інтегровані вимоги до знань та умінь з навчальної дисципліни 

 У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

 Знати: 

-  основні поняття, алгоритми та методи нечітких множин та штучного інте-

лекту. 

Вміти: 

- самостійно розв’язувати теоретичні і практичні задачі, використовуючи ос-

новні поняття, методи та алгоритми; 

- застосовувати вивчені методи до програмної реалізації розв’язання прикла-

дних задач. 

Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів  

Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом 

і складається з двох класичних навчальних модулів.  

 1.5.1 У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №1 

«Нечіткі множини» студент повинен: 
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Знати: 

- основні визначення та характеристики нечітких множин; 

- основні операції над нечіткими множинами; 

- способи завдань нечітких відносин; 

- нечіткі числа та операції над ними; 

- правила нечітких продукцій. 

Вміти: 

- проводити порівняння нечітких множин; 

- будувати функції належноті; 

- підраховувати відстані між нечіткими числами; 

- моделювати системи нечіткого виводу; 

- використовувати системи нечіткого виводу в задачах управління. 

У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №2 

„Штучний інтелект” студент повинен: 

Знати: 

- основні способи представлення задач та знань; 

- основні моделі виведення; 

- поняття експертної системи. 

- поняття та структурні елементи нейронних та нейрон-нечітких мереж; 

- методи навчання нейронних мереж; 

- основні моделі нейрон-нечітких мереж. 

Вміти: 

- представляти знання за допомогою логічних та продукційних моделей, се-

мантичних мереж та фреймів; 

- застосовувати дедуктивне та індуктивне доведення, а також робити виснов-

ки в умовах неповних знань; 

- реалізовувати експертну систему в певній предметній області. 

- будувати нейронні та нейро-нечіткі мережі; 

- навчати нейронні мережі. 



Знання та вміння, отримані студентом під час вивчення даної навчальної ди-

сципліни, використовуються в подальшому при вивченні наступних дисциплін 

професійної підготовки фахівця з базовою та повною вищою освітою.  
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

вивчення дисципліни 
“Передові методи дискретної математики” 

 
№ 

пор. Назва змістового модуля і теми 

Змістовий модуль1. Нечіткі множини 
1 Основні визначення та характеристики нечітких множин. 
2 Функція належності. Основні операції над нечіткими мно-

жинами. 

3 Нечіткі відносини. 

4 Нечіткі числа та інтервали. 
5 Нечіткі продукції. Системи нечіткого виводу. 
 Змістовий модуль2. Штучний інтелект 
6 Поняття штучного інтелекту. Інтелектуальні агенти. 

7 Алгоритми пошуку рішень. Представлення знань. Семан-
тичні моделі та фрейми. 

8 Експертні системи. 

9 Нейронні мережі. 

10 Нейро-нечітки мережі. 

Разом годин: 120 годин 

 



ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЩІПЛІНИ 
 

Модуль №1. "Нечіткі множини" 
Тема 1.1. Основні визначення та характеристики нечітких множин. Висота 

множини. Супорт множини. Точки переходу. Порівняння нечітких множин. Сту-
пені рівності нечітких множин. Ствердження про декомпозицію.  

Теми рефератів / завдання для самостійної роботи: 
1. Сформулюйте ствердження про декомпозицію та наведіть його доведен-

ня. 
2. Характеристики нечітких множин. 
3. Проведідь порівняння нечітких множин. 

Література [1, 2, 3] 
Тема 1.2. Методи побудови функції належності. Основні види функції нале-

жності. Операції над нечіткими множинами (логічні та алгебраїчні).  
Теми рефератів / завдання для самостійної роботи: 
1. Функція належності. Основні види та методи побудови. 
2. Наведить приклади логічних та математичних операцій над нечіткими 

множинами. 
Література [1, 2, 3, 10] 

Тема 1.3. Нечіткі відносини. Способи завдання. Операції над нечіткими від-
носинами. Властивості нечітких відносин. 

Теми рефератів / завдання для самостійної роботи: 
1. Наведить приклади операцій над нечіткими відносинами. 

Література [2, 3, 9, 10] 
Тема 1.4. Нечітка та лінгвістична змінні. Нечіткі числа та інтервали. Опера-

ції над нечіткими числами. Відстані між нечіткими множинами. 
Теми рефератів / завдання для самостійної роботи: 
1. Нечіткі числа.  
2. Проведить операцію додавання та віднімання над нечіткими числами. 

(Розписати на прикладі) 
3. Відстані між нечіткими множинами. 

Література [1, 3, 9, 10] 
Тема 1.5. Правила нечітких продукцій. Прямий та обернений методи виводу 

заключень в системах нечітких продукцій. Системи нечіткого виводу. Основні 
етапи нечіткого виводу. Основні алгоритми нечіткого виводу. Використання сис-
тем нечіткого виводу в задачах управління. 

Теми рефератів / завдання для самостійної роботи: 
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1. Нечіткі продукції. 
2. Методи виводу в системах нечітких продукцій. 
3. Перелічте основні етапи нечіткого виводу. 
4. Наведить приклади використання систем нечіткого виводу в задачах уп-

равління. 
5. Розробіть систему нечіткого виводу для функціонування автоматизовано-

го поливу теплиці. 
Література [2, 7, 8, 9, 10] 

 

Модуль №2. "Штучний інтелект" 
Тема 2.1. Поняття штучного інтелекту та етапи його розвитку. Основні напря-

ми досліджень та структура систем зі штучним інтелектом.  Інтелектуальні агенти. 
Теми рефератів / завдання для самостійної роботи: 

1. Інтелектуальні агенти. 
2. Створити програмне забезпечення для реалізації алгоритму інтелектуаль-

ного агента, що є роботом-прибіральником в ресторані швидкого харчу-
вання. 

Література [4, 5, 6] 

Тема 2.2. Способи представлення задач та пошук рішень. Загальна характери-
стика способів представлення задач. Пошук рішень в просторі станів: методи «слі-
пого» пошуку, евристичний пошук та метод зведення до підзадач. Генетичні алго-
ритми. Представлення знань та методи логічного виведення. Логічні та продукцій-
ні моделі. Семантичні моделі та фрейми. Дедуктивне доведення в численні преди-
катів. Висновки в умовах неповних знань. Індуктивне доведення. 

Теми рефератів / завдання для самостійної роботи: 

1. Характеристика способів представлення задач. 

2. Класифікація методів пошуку рішень в просторі станів. 

3. Генетичні алгоритми особливості застосування. Переваги та недоліки. 

4. Представлення знань. 

5. Логічні та продукційні моделі. 

6. Висновки в умовах неповних знань. 
Література [11, 4, 5, 6] 

Тема 2.3. Експертні системи. Основні функції, компоненти та розробка експе-
ртних систем. Набуття знань, пошук та пояснення рішень. Реалізація експертних 
систем. 

 



Теми рефератів / завдання для самостійної роботи: 
1. Функції експертної ситеми. Особливості застосування в прикладних задач. 
2. Компоненти та розробка експертних ситем. 
3. Етапи реалізації експертних ситем. 
4. Формування бази знань для навчання експертних ситем. 

Література [5, 11, 12] 
Тема 2.4. Нейронні мережі. Основи штучних нейронних мереж. Персептрони. 

Навчання персептрона. Процедура оберненого поширення. Мережі зустрічного 
поширення. Методи навчання нейронних мереж. Нейронні мережі Хопфілда та 
Хеммінга. Еволюційні алгоритми в нейронних мережах.  

Теми рефератів / завдання для самостійної роботи: 
1. Штучні нейронні мережі. 
2. Персептрони та їх застосування. 
3. Мережі зустрічного поширення. 
4. Еволюційні алгоритми. 

Література [7, 8, 12] 
Тема 2.5. Нейро-нечіткі мережі. Основи нейро-нечітких мереж. Паралельні, 

конкурентні та інтегровані нейро-нечіткі системи. Синтез ефективних нейро-
нечітких моделей.  Синтез три- та чотиришарових розпізнаючих нейро-нечітких 
моделей. Синтез ієрархічних логічно прозорих нейро-нечітких мереж. 

Теми рефератів / завдання для самостійної роботи: 
1. Основи нейро-нечітких мереж. 
2. Застосування нейро-нечітких мереж в задачах управління. 

 
Література [7, 8, 11, 12] 
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 ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

1. Основні визначення та характеристики нечітких множин. 
2. Висота множини.  
3. Супорт множини.  
4. Точки переходу.  
5. Порівняння нечітких множин.  
6. Ступені рівності нечітких множин.  
7. Ствердження про декомпозицію.  
8. Які методи побудови функції належності ви знаєте? 
9.  Основні види функції належності.  
10. Логічні операції над нечіткими множинами. 
11. Алгебраїчні операції над нечіткими множинами.  
12. Нечіткі відносини.  
13. Способи завдання нечітких відносин. 
14.  Операції над нечіткими відносинами.  
15. Властивості нечітких відносин. 
16.  Нечітка та лінгвістична змінні.  
17. Нечіткі числа та інтервали.  
18. Операції над нечіткими числами.  
19. Відстані між нечіткими множинами. 
20. Правила нечітких продукщій.  
21. Прямий метод виводу заключень в системах нечітких продукщій. Системи 

нечіткого виводу. 
22. Обернений метод виводу заключень в системах нечітких продукщій. Сис-

теми нечіткого виводу. 
23.  Опишіть основні етапи нечіткого виводу.  
24. Які основні алгоритми нечіткого виводу вам відомі? 
25.  Використання систем нечіткого виводу в задачах управління. Наведіть 

приклади. 
26.  Поняття штучного інтелекту та етапи його розвитку.  
27. Дайте визначення інтелектуальному агенту. 
28.  Загальна характеристика способів представлення задач. 
29.  Пошук рішень в просторі станів. 
30. Метод «сліпого» пошуку. 
31. Евристичний пошук. 
32. Метод зведення до підзадач.  
33. Генетичні алгоритми.  
34. Представлення знань. 
35. Методи логічного виведення. 



36.  Логічні та продукційні моделі. 
37.  Семантичні моделі та фрейми.  
38. Дедуктивне доведення в численні предикатів. 
39.  Висновки в умовах неповних знань. 
40.  Індуктивне доведення. 
41.  Основні функції, компоненти та розробка експертних систем. 
42.  Набуття знань, пошук та пояснення рішень. 
43. Методи реалізації експертних систем. 
44.  Основи штучних нейронних мереж. 
45.  Персептрони.  
46. Навчання персептрона.  
47. Процедура оберненого поширення. 
48.  Мережі зустрічного поширення. 
49.  Методи навчання нейронних мереж.  
50. Нейронні мережі Хопфілда та Хеммінга.  
51. Еволюційні алгоритми в нейронних мережах.  
52.  Нейро-нечіткі мережі.  
53. Основи нейро-нечітких мереж. 
54.  Паралельні, конкурентні та інтегровані нейро-нечіткі системи.  
55. Синтез ефективних нейро-нечітких моделей.  
56.  Синтез три- та чотиришарових розпізнаючих нейро-нечітких моделей.  
57. Синтез ієрархічних логічно прозорих нейро-нечітких мереж. 
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ТЕМАТИКА ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

1. Створити програмний продукт, який дає змогу автоматизувати роботу 
парового котла. 
2. Створити програмний продукт, який дає змогу автоматизувати систему 
нагріву-охолодження приміщення. 
3. Створити програмний продукт, який дає змогу автоматизувати систему 
лпалення будинку. 
4. Створити програмний продукт, який керує відкритим холодильником в 
супермаркеті. 
5. Створити програмний продукт, який дає змогу автоматизувати роботу 
поливу рослин в теплиці. 
6. Створити програмний продукт, який дає змогу автоматизувати роботу 
системи освітлення. 
7. Створити програмний продукт, який дає змогу автоматизувати систему 
зволоження повітря. 
Вхідні дані щодо виконання завдань 1-7 необхідно взяти у викладача. 
8. Вивчити якісну поведінку, характер середовища та типи інтелектуальних 
агентів. Реалізувати програмне забезпечення інтелектуального агента. 
Описати всіх необхідні датчики. Показникі датчиків вводяться користувачем 
через інтерфейс. 
Варіанти спрямування інтелектуальних агентів необхідно взяти у викладча. 
9. Створити програмне забезпечення для розпізнавання букв кірилиці за 
допомогою нейронної мрежі Хопфілда. Вивчити топологію мережі 
Хопфілда. Написати ПЗ, що реалізує мережу Хопфілда. Провести навчання 
мережі для запам’ятовування трьох образів (бінарне зображення 10х10). 
Подати на вхід мережі зашумлені зображення (з шумом в 20, 40 та 70 
відсотків). Для кожного зашумлення подати щонаймеш 10 образів.Отримати 
результати розпізнавання та проанлізувати.  
Варіанти образів для навчання мережі необхідно взяти у викладача. 
10. Створити програмне забезпечення для розпізнавання символів за 
допомогою двошарового персептрона з процедурою оберненого поширення 
помилки. Вивчити процедуру оберненого поширення у двошарому 
персептроні. Написати ПЗ, що реалізує двошаровий персептрон. Провести 
навчання двошарового персептрона для запам’ятовування двох образів 
(бінарне зображення 10х10). Подати на вхід мережі зашумлені зображення (з 
шумом в 20, 40 та 70 відсотків). Для кожного зашумлення подати щонаймеш 
10 образів.Отримати результати розпізнавання та проанлізувати.  
Варіанти образів для навчання мережі необхідно взяти у викладача. 



 РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАБУТИХ 
СТУДЕНТОМ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ 

  Порядок рейтингового оцінювання набутих студентом знань та вмінь 
 Оцінювання окремих видів виконаної студентом навчальної роботи та 

набутих знань та умінь здійснюється в балах відповідно до табл.1. 
Таблиця 1 

Оцінювання окремих видів навчальної роботи студента 
 

8 семестр 

Модуль №1 Модуль №2 Модуль 
№3 Мах 

кіль-
кість 
балів 

Вид 
навчальної ро-

боти 

Мах 
кіль-
кість 
балів 

Вид 
навчальної ро-

боти 

Мах 
кіль-
кість 
балів 

Мах 
кіль-
кість 
балів 

Відповідь на 
практичному за-
нятті (5×4 бали) 

20 Відповідь на 
практичному 
занятті (5×4 
бали) 

20   

Для допуску до виконання 
модульної контрольної ро-
боти №1 студент має на-
брати не менше 12 балів 

Для допуску до виконання 
модульної контрольної ро-
боти №2 студент має на-
брати не менше 12 балів 

Модульна кон-
трольна робота. 

15 Модульна кон-
трольна робота. 

15 

Усього за модулем 
№1 

35 Усього за модулем 
№2 

35 

Виконання індивідуального домашнього завдання 18 
Семестровий екзамен 12 

Усього за 8 семестр 100 
 
 Виконаний вид навчальної роботи зараховується студенту, якщо він 

отримав за нього позитивну оцінку за національною шкалою (табл. 2). 
 

Таблиця 2 
Відповідність рейтингових оцінок за окремі види навчальної роботи 

в балах оцінкам за національною шкалою 
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Рейтингова оцінка в балах 

Оцінка 
за націона-

льною 
шкалою 

Відповідь на практи-
чному занятті 

Виконання 
модульної 

контрольної 
роботи 

 

4 14-15 Відмінно 
3 11-13 Добре 
2 9-10 Задовільно 

менше 3 менше 9 Незадові-
льно 

 
 Сума рейтингових оцінок, отриманих студентом за окремі види викона-

ної навчальної роботи, становить поточну модульну рейтингову оцінку, яка 
заноситься до відомості модульного контролю. 

Якщо студент успішно та своєчасно виконав передбачені в даному моду-
лі всі види навчальної роботи (з позитивними за національною шкалою оцін-
ками), то від допускається до модульного контролю з цього модуля. 

Модульний контроль за модулями №1-№2 здійснюється комісією, яку 
очолює завідувач кафедри, шляхом виконання студентом модульної контроль-
ної роботи тривалістю до двох академічних годин. 

 Сума поточної та контрольної модульних рейтингових оцінок становить 
підсумкову модульну рейтингову оцінку, яка виражається в балах та за націо-
нальною шкалою відповідно до табл. 3. 

Таблиця 3 
Відповідність підсумкової модульної рейтингової оцінки 

в балах оцінці за національною шкалою 
 

Модуль №1 Модуль №2 
Оцінка за на-
ціональною 

шкалою 
32-35 32-35 Відмінно 
26-31 26-31 Добре 
21-25 21-25 Задовільно 

менше 21 менше 21 Незадовільно 



 
Модуль зараховується студенту, якщо він під час модульного контролю 

отримав позитивну (за національною шкалою) контрольну модульну рейтингову 
оцінку (табл. 2) та позитивну підсумкову модульну рейтингову оцінку (табл. 3). 

У випадку відсутності студента на модульному контролі з будь-яких при-
чин (через не допуск, хворобу тощо), проти його прізвища у колонці «Контрольна 
модульна рейтингова оцінка» відомості модульного контролю робиться запис 
«Не з’явився», а у колонці «Підсумкова модульна рейтингова оцінка» – «Не атес-
тований». 

При цьому студент вважається таким, що не має академічної заборгова-
ності, якщо він має допуск до модульного контролю і не з’явився на нього з по-
важних причин, підтверджених документально. У протилежних випадках сту-
дент вважається таким, що має академічну заборгованість.  

Питання подальшого проходження студентом модульного контролю у 
цих випадках вирішується в установленому порядку. 

У випадку отримання незадовільної контрольної модульної рейтинго-
вої оцінки студент повинен повторно пройти модульний контроль в установ-
леному порядку.   

 При повторному проходженні модульного контролю максимальна величи-
на контрольної модульної рейтингової оцінки в балах, яку може отримати сту-
дент, дорівнює 13 (оцінці «Добре» за національною шкалою), тобто зменшуєть-
ся на два бали у порівнянні з наведеною в табл. 2 максимальною оцінкою.  

 Повторне проходження модульного контролю при отриманій раніше позити-
вній контрольній модульній рейтинговій оцінці з метою підвищення підсумкової 
модульної рейтингової оцінки не дозволяється.  

 Сума підсумкових модульних рейтингових оцінок у балах за семестр ста-
новить підсумкову семестрову модульну рейтингову оцінку, яка перераховується 
в оцінку за національною шкалою (табл. 4). 

                                              Таблиця 4                                                     Таблиця 5 
Відповідність підсумкової семестрової                  Відповідність екзаменаційної  
 модульної рейтингової оцінки в балах           рейтингової оцінки в балах оцінці       
      оцінці за національною шкалою                       за національною шкалою 
 

Оцінка  
в балах 

Оцінка 
за національ-
ною шкалою 

 
Оцінка  
в балах 

Оцінка 
за національною 

шкалою 
Екзамен  

79-88 Відмінно  11-12 Відмінно 
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66-78 Добре  9-10 Добре 
53-65 Задовільно  7-8 Задовільно 

менше 53 Незадовільно  менше 7 Незадовільно 
           

  Семестровий екзамен здійснюється комісією, яку очолює завідувач ка-
федри, шляхом виконання студентом письмової екзаменаційної роботи трива-
лістю до трьох академічних годин. 

 Якщо студент під час семестрового екзамену отримав позитивну (за на-
ціональною шкалою) екзаменаційну рейтингову оцінку (табл. 5), то навчаль-
ний курс з дисципліни у даному семестрі йому зараховується. У протилежно-
му випадку він повинен повторно складати семестровий екзамен в установле-
ному порядку. 
          . При повторному складанні семестрового екзамену максимальна вели-
чина екзаменаційної рейтингової оцінки в балах, яку може отримати студент, 
дорівнює 10 (оцінці "Добре" за національною шкалою), тобто зменшується на 
два бали у порівнянні з наведеною в табл. 5 максимальною оцінкою. 

 Сума підсумкової семестрової модульної та екзаменаційної рейтинго-
вих оцінок у балах становить підсумкову семестрову рейтингову оцінку, яка 
перераховується в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS (табл. 
6).  

Таблиця 6 

Відповідність підсумкової семестрової рейтингової оцінки  

в балах оцінці за національною шкалою та шкалою ECTS 
 



Оцінка  
в балах 

Оцінка 
за національною 

шкалою 

Оцінка 
за шкалою ECTS 

Оцінка Пояснення 
90-100 

Відмінно 
A Відмінно 

(відмінне виконання лише з 
незначною кількістю помилок) 

82 – 89 Добре B Дуже добре  
(вище середнього рівня з 

кількома помилками) 
75 – 81 C Добре 

(в загальному вірне виконання з  
певною кількістю суттєвих 

помилок) 
67 – 74 Задовільно D Задовільно 

(непогано, але зі значною 
кількістю недоліків) 

60 – 66 E Достатньо 
(виконання задовольняє 
мінімальним критеріям) 

35 – 59 Незадовільно 
 
 

FX Незадовільно 
(з можливістю повторного 

складання) 
1 – 34 F Незадовільно  

(з обов’язковим  повторним 
курсом) 

 
Студент має право не складати семестровий екзамен і отримати підсум-

кову семестрову рейтингову оцінку без екзамену, якщо він виконав протягом 
семестру всі види навчальної роботи без порушення встановлених термінів та 
без перескладань і отримав позитивну (за національною шкалою) підсумкову 
семестрову модульну рейтингову оцінку. У протилежному випадку він повинен 
обов’язково складати семестровий екзамен. 

 Для оформлення  звільнення  від складання екзамену студент повинен 
подати в установленому порядку письмову заяву на ім’я директора інституту 
або декану факультета. 

Підсумкова семестрова рейтингова оцінка студента, який виконав протя-
гом семестру всі види навчальної роботи без порушення встановлених термінів 
та без перескладань, отримав позитивну (за національною шкалою) підсумкову 
семестрову модульну рейтингову оцінку і вирішив не складати екзамен, дорів-
нює сумі підсумкової семестрової модульної рейтингової оцінки та мінімальної 
екзаменаційної рейтингової оцінки, встановленої для кожної категорії підсум-
кових семестрових модульних рейтингових оцінок (для "Відмінно" – 11 балів, 
для "Добре" – 9 балів, для "Задовільно" – 7 балів). 

У випадку відсутності студента на семестровому екзамені, який він пови-
нен обов’язково складати, з будь-яких причин (через не допуск, хворобу тощо), 
проти його прізвища у колонках "Екзаменаційна рейтингова оцінка" заліково-
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екзаменаційної відомості робиться запис "Не з'явився", а у колонці "Підсумкова 
семестрова рейтингова оцінка" – "Не атестований". 

При цьому студент вважається таким, що не має академічної заборгова-
ності, якщо він має допуск до семестрового екзамену і не з’явився на нього з 
поважних причин, підтверджених документально. У протилежних випадках 
студент вважається таким, що має академічну заборгованість.  

Питання подальшого проходження студентом семестрового контролю у 
цих випадках вирішується в установленому порядку. 

 Повторне проходження семестрового контролю при отриманій раніше по-
зитивній екзаменаційній рейтинговій оцінці з метою підвищення підсумкової 
семестрової рейтингової оцінки не дозволяється. 

 Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в балах, за національною шка-
лою та за шкалою ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, нав-
чальної картки та залікової книжки студента. 

 Підсумкова семестрова рейтингова оцінка заноситься до залікової книж-
ки та навчальної картки студента, наприклад, так: 92/Відм./А, 87/Добре/В, 
79/Добре/С, 68/Задов./D, 65/Задов./Е тощо. 
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