
Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Множества и логика 

2. Код 2FI110212 

3. Студиска програма Математика - наставна 

4. Организатор на студиската 
програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Факултет за информатика 

Катедра за математика и статистика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус на студии 

6. Академска година / семестар Прва/втор 7. Број на ЕКТС 
кредити 

6 

8. Наставник Доц. д-р Марија Митева 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

Запишан втор семестар на студии на студиската 
програма математика 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Познавање и разбирање на основните поими од математичката логика, оспособување 
за нивно користење во математиката и другите науки. Познавање и разбирање на 
основните поими од теоријата на множества, релациите и пресликувањата 

11. Содржина на предметната програма:  
Поим за исказ. Операции со искази.Тавтологии. Хипотези и последици.Предикатска 
логика.Изградба на аксиоматска теорија.Множество. Подмножество. Операции со 
множества.Подреден пар и директен производ на множества.Релации (основни поими, 
композиција на релации).Еквиваленција и подредување.Пресликувања. Композиција на 
пресликувања.Својства на пресликувањата. Инверзно пресликување. Јадро на 
пресликување.Директен производ на фамилија множества.Еквивалентни множества. 
Кардинали. 

12. Методи на учење:Предавања, вежби, изработка на семинарски труд, практична 
настава 

13. Вкупен расположив фонд на време 6 ЕКТС х 30 часа = 180 часа 

14. Распределба на расположивото време 30+30+30+30+60 = 180 часа (2+2+1)  

15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања- теоретска 
настава 

(15 недели х 2 часа = 30 часа) 

30 часа 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа 

(15 недели х 2 часа = 30 часа) 

30 часа 

16. Други форми на активности 16.1 Проектни задачи  30 часа 

16.2 Самостојни задачи 30 часа 



16.3 Домашно учење 60 часа 

17. Начин на оценување 

17.1 Тестови 70 бодови 

17.2 Индивидуална работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

17.3 Активност и учество 20 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен испит Освени 42 бодови од парцијални 
испити, изработена семинарска 
работа и редовност на предавања 
и аудиториски вежби 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата Самоевалуација, периодични 
тестови 

22. 

     

Литература 

22.1. 

Задолжителна Литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Seselja,B; Tepavcevic, 
A 

Algebra 1 sa logickim 
uvodom 

Prirodno - 
matematicki 
fakultet, Novi 
Sad 

2000 

2. Јанева, Б Вовед во теорија на 
множества и 
математичката 
логика 

ПМФ, Скопје 1996 

3. Глин Џејмс Математика на 
модерен инженеринг 

преводи од 
Влада на 
РМ 

2009 

22.2. 

Дополнителна Литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 



1. Чупона, Ѓ Алгебарски структури 
и реални броеви 

„Просветно 
дело“ - 
Скопје 

1976 

2.     

3.     

 


