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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Метою курсу “Комп'ютерна дискретна математика” є формування та 

поглиблення теоретичних знань з сучасної дискретної математики, розуміння 

математичних основ комп'ютерної логіки та алгоритмізації задач і практичних 

навичок застосування апарату дискретної математики для розв'язання прикладних 

задач при комп’ютерному моделюванні та дослідженні складних процесів і 

систем. 

Завдання курсу полягає у вивченні основних теоретичних положень 

дискретної математики, математичних методів та алгоритмів розв'язання 

прикладних задач, набутті студентами практичних навичок використання методів 

дискретної математики для розв’язання задач комп’ютерної математики та 

програмування. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 

• основні поняття теорії множин та відношень; 

• основні формули комбінаторного аналізу; 

• поняття про алгебраїчні структури і алгебраїчні операції, їх 

властивості; 

• основи булевої алгебри та булевих перетворень; 

• основні поняття математичної логіки; 

• основні поняття теорії графів; 

вміти: 

• розв’язувати задачі перечислювальної комбінаторики; 

• виконувати операції над множинами і використовувати основні 

тотожності теорії множин для розв’язання задач; 

• формувати дедуктивні висновки на основі законів алгебри 

висловлень та алгебри предикатів; 
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• використовувати алгоритми пошуку найкоротших шляхів у графах 

для розв'язання прикладних задач. 
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ІНДИВІДУАЛЬНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНА РОБОТА 
 

Індивідуально-консультативна робота з дисципліни «Комп’ютерна 

дискретна математика» організовуються та здійснюється у формі 

консультацій на кафедрі комп’ютерних інформаційних систем і технологій у 

відповідності до затвердженого графіку консультацій (одна консультація на 

два тижні).  

На консультаціях студентам надаються пояснення з виконання 

самостійної роботи, підготовки до практичних занять, перевірка та захист 

завдань, винесених на поточний контроль тощо. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

«КОМП’ЮТЕРНА ДИСКРЕТНА МАТЕМАТИКА» 

 

№/п.п. Назва змістового модуля та теми 

Змістовий модуль 1. 
Теорія множин і відношень. 

Математична логіка 

Тема 1 Множини 

Тема 2 Відношення 

Тема 3 Алгебраїчні структури 

Тема 4 Булеві функції та перетворення 

Тема 5 Математична логіка 

Змістовий модуль 2. 
Комбінаторика і теорія чисел. 

Використання графів 

Тема 6 Комбінаторика 

Тема 7 Теорія графів 

 Разом годин : 150 
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ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Змістовий модуль 1. Теорія множин і відношень. 

Математична логіка 

 

Тема 1. Множини 

Поняття множини. Способи задання множин. Основні поняття теорії 

множин. Геометрична інтерпретація множин. Операції на множинах. 

Алгебра множин. 

 

Тема 2. Відношення 

Поняття відношення. Задання відношень. Операції над відношеннями. 

Властивості бінарних відношень. Відношення еквівалентності, порядку, 

толерантності. Функціональні відношення. 

 

Тема 3. Алгебраїчні структури 

Поняття алгебраїчної структури. Алгебраїчні операції та їх властивості. 

 

Тема 4. Булеві функції та перетворення 

Булеві змінні і функції. Способи задання булевих функції. Булева алгебра. 

Булеві формули та пріоритет операцій. Двоїстість. Закони булевої алгебри. 

 

Тема 5. Математична логіка 

Поняття логіки висловлень. Дедуктивні висновки у логіці висловлень. 

Обчислення висловлень. Логіка предикатів. Квантори. Формули у логіці 

предикатів. Закони і тотожності у логіці предикатів. Обчислення предикатів. 
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Змістовий модуль 2. Комбінаторика і теорія чисел. 

Використання графів 

 

Тема 6. Комбінаторика 

Основні поняття комбінаторного аналізу. Перестановки, розміщення, 

сполучення. Застосування формули включень та виключень. Біноміальна та 

поліноміальна формули. Комбінаторні задачі і теорія чисел. 

 

Тема 7. Теорія графів 

Термінологія теорії графів. Способи задання графів. Ізоморфізм графів. 

Графи та бінарні відношення. Операції над графами. Обхід графів. 

Бектрекінг (пошук з поверненнями). Пошук вшир. Найкоротші відстані на 

основі пошуку вшир. Виявлення компонент зв'язності у неорієнтованих 

графах. Пошук углиб. Топологічне сортування. Підрахунок сильних 

компонент зв'язності. Пошук маршруту у графі. Пошук відстані між 

вершинами графу. Зважені графи. Алгоритм Дейкстри. Алгоритм Белмана-

Форда. Алгоритм Флойда-Уоршола. Алгоритм Джонсона. Ейлерові та 

гамільтонові цикли. Планарні графи. Розфарбування графів. 
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ТЕМАТИКА ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 
 

Лабораторне заняття – це організаційна форма навчального заняття, на 

якому студенти під керівництвом викладача формують уміння й навички з 

практичного застосування основних теоретичних положень навчальної 

дисципліни шляхом виконання завдань до лабораторних робіт. Лабораторні 

заняття з дисципліни «Комп’ютерна дискретна математика» проводяться в 

спеціально обладнаній навчальній аудиторії з використанням комп'ютерного 

устаткування пристосованого до начального процесу. 

За результатами виконаної на занятті лабораторної роботи студенти 

оформлюють індивідуальні звіти з її виконання та захищають ці звіти перед 

викладачем. Результати виконання лабораторних досліджень оцінюються 

викладачем. 

Тематика проведення лабораторних занять наведена у таблиці нижче: 

№ Назва теми 

1 Множини  

2 Відношення  

3 Алгебраїчні структури  

4 Булеві функції та перетворення  

5 Математична логіка  

6 Комбінаторика і теорія чисел  

7 Способи задання графів. Операції над графами. 

8 Дерева. Обхід дерев. Бектрекінг (пошук з поверненнями). Пошук 

вшир і углиб. 

9 Пошук маршруту у графі. Пошук відстані між вершинами графу. 
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10 Зважені графи. Алгоритм Дейкстри 

11 Алгоритм Белмана-Форда. Алгоритм Флойда-Уоршола. Алгоритм 

Джонсона 
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ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ. 

 

1. Нескінченні множини 

2. Нечіткі множини та лінгвістичні змінні  

3. Реляційна модель даних  

4. Диз'юнктивні та кон'юнктивні розкладання булевих функцій 

5. Нормальні форми булевих функцій  

6. Алгебра Жегалкіна  

7. Повнота та замкненість. Теореми Поста  

8. Мінімізація булевих функцій методом Карно-Вейча 

9. Мінімізація булевих функцій методом Квайна–Мак-Класкі 

10. Мінімізація булевих функцій методом Порецького-Блейка 

11. Логічні схеми  

12. Багатозначна логіка  

13. Продуктивні функції  

14. Асимптотичні оцінки та формули  

15. Задача комівояжера  

16. Найкоротші відстані та шляхи у мережах 

17. Ейлерові цикли  

18. Практичне використання задачі розфарбування графів 
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ВКАЗІВКИ ДО  ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

 
Задачами контрольної роботи є: 

• систематизація і закріплення  теоретичних та практичних фахових 

знань, виявлення уміння студента застосовувати ці знання при 

вирішенні конкретних наукових, технічних, економічних і виробничих 

задач; 

• перевірка уміння студента самостійно освоювати та використовувати 

сучасні інформаційні технології, програмно-апаратні засоби 

обчислювальної техніки; 

• розвинення у студента навичок ведення самостійного науково-

практичного пошуку, оволодіння методикою дослідження й 

експериментування при вирішенні проблем і питань, поставлених на 

курсове проектування; 

• закріплення знань і навичок виконання графічних робіт та інших 

конструкторських документів у відповідності до вимог і правил, 

встановлених державними стандартами, Єдиною системою 

конструкторської документації (ЄСКД), Єдиною системою проектної 

документації (ЄСПД), іншими чинними нормативно-технічними 

документами; 

Головна мета контрольної роботи – визначення рівня теоретичної та 

практичної підготовки студента з курсу „Комп’ютерна дискретна 

математика”. 

Контрольна робота сприяє розвиткові у студента творчої ініціативи і 

самостійності в проведенні аналізу, добору й обґрунтування найбільш 

раціональних інженерних рішень. 

Контрольна робота надає студентові таких навичок виконання виробничих 

завдань, які допоможуть йому швидко адаптуватися до умов праці у 

професійному колективі. 
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ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ 

 
1. Множина,  елементи  множини,  способи  задання  множин.   

2. Включення. Операції над множинами.  

3. Діаграми Венна.  

4. Відношення.  

5. Функції.  

6. Декартовий  добуток.   

7. Упорядкована  пара,  бінарне  відношення.   

8. Функції.  

9. Взаємно однозначні функції, обернені функції.  

10.  Основні поняття комбінаторики.  

11. Типи   об’єднань:   розміщення,   перестановка,   сполучення.    

12. Факторіал. Основні формули та властивості.  

13. Основні  аксіоматичні  правила  комбінаторного  аналізу  –  правила  

суми  і добутку,  

14. Числення висловлень. Основні поняття.   

15. Сентенціональні зв’язки.  

16. Заперечення, кон’юнкція, диз’юнкція, імплікація, еквіваленція.  

17. Таблиці істинності.   

18. Складання таблиць істинності для висловлень.  

19. Функція істинності.  

20. Тавтологія.   

21. Логічний наслідок.  

22. Логічність, нелогічність припущень.  

23. Функції алгебри логіки.   

24. Загальні  поняття.  n-арна  операція.   

25. 2-значні  логічні  функції  n  змінних.  

26. Таблиці логічних функцій однієї та двох змінних.  

27. Суперпозиція функцій.  
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28. Булева алгебра.  

29. Булеві  формули.   

30. Булева  алгебра  логічних  функцій.   

31. Властивості  булевих операцій.  

32. Досконала диз’юнктивна нормальна форма. 

33.  Досконала кон’юнктивна нормальна форма 

34. Похідна від булевої функції.  

35. Правила обчислення похідної.  

36. Алгебра   Жегалкіна.    

37. Бінарні   операції   в   алгебрі   Жегалкіна.    

38. Поліном Жегалкіна.  

39. Лінійні функції 

40. Логіка предикатів.  

41. Поняття   предикату.    

42. Предметна   область.   Предметні   змінні.   

43.  Логічна інтерпретація формул логіки предикатів.  

44. Поняття   про   формальні   системи.    

45. Принципи   побудови   формальної (аксіоматичної)  теорії.   

46. Мова,  множина  формул,  аксіоми,  правила  виведення  у теорії.  

47. Побудова числення висловлень як формальної теорії.   

48. Графи. Загальні поняття.  

49. Способи задання графів. 

50. Вершини   графа,   ребра   графа,   елементи   графа.  

51. Відношення інцидентності.  

52. Матриця інциденцій.  

53. Матриця суміжностей   

54. Неорієнтовані графи.  

55. Маршрут.    

56. Ланцюг.    

57. Цикл.    



15 
 

58. Діаметральний   ланцюг.  

59. Радіальний ланцюг.  

60. Орієнтовані графи.  

61. Орієнтований цикл.  

62. Ациклічний граф.  

63. Дерево.  

64. Задача про кенігсбергзькі мости.  

65. Ейлерові графи.  

66. Ейлеровий   цикл.    

67. Теорема Ейле 
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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) 
Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в балах, за національною 

шкалою та шкалою ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, 
навчальної картки та залікової книжки студента. 

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

Підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни визначається як 
середньоарифметична оцінка з підсумкових семестрових рейтингових оцінок у 
балах (з цієї дисципліни – за перший та другий семестри) з наступним її 
переведенням в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS. 
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