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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  –  

Галузь знань 

0502 Автоматика та 

управління 
 

нормативна 

 

 

Напрям підготовки  

6.092501 

Автоматизоване 

управління 

технологічними 

процесами 

 

Модулів –  2 

Спеціальність 

(професійне 

спрямування): 

_______________ 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2  2-й 2-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання  ІДЗ 

  

Семестр 

Загальна кількість 

годин - 108 

3-й 3-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента - 4 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

 

34 год. 8 год. 

Практичні, семінарські 

15 год.  --- 

Лабораторні 

 ---  --- 

Самостійна робота 

 70 год. 80 год. 

Індивідуальні завдання: 

год. 

Вид контролю: залік  

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 50%/50% 

для заочної форми навчання -  30%/70% 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни “Дискретна математика”  є  

ознайомити студентів з теоретичними основами дискретної математики, з її 

основними поняттями та методами, підвищити математичну та алгоритмічну 

культуру студентів; вказати шляхи використання  методів дискретної математики 

на практиці; дати основи для концептуального розуміння теорії автоматичного 

управління, кібернетики та ін. 

Основними завданнями вивчення дисципліни “Дискретна математика”  є 

формування  у студентів системного підходу  при вивченні об’єктів, процесів та 

явищ;  здобуття необхідних їм математичних  знань (про способи створення 

аналізу і оптимізації дискретних об’єктів);  підготовка студентів до активного  та 

ефективного використання сучасної комп’ютерної  техніки для розвязування 

різноманітних прикладних задач 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати : 

математичний апарат дискретної математики (множини, відношення, графи, 

булеві та решітчасті функції;  

основні формули комбінаторики; 

алгоритми і засоби пошуку  оптимальних розв’язків  типових задач дискретної 

математики 

вміти : 

виконувати постановку і розв’язання задач  синтезу та аналізу дискретних 

об’єктів; 

знаходити найбільш ефективний  для розв’язання конкретної задачі математичний 

апарат 

3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. 

Тема 1. Теорія множин та відношень 

Поняття множини. Операції над множинами. Декартовий добуток множин. 

Потужність множини. Принцип включення та виключення. Відношення. 

Властивості відношень. Операції над відношеннями. Відношення еквівалентності  

та відношення порядку. Реалізація множин та відношень у програмуванні. 

Функціональні відношення. Відображення. Сюр’єктивні, ін’єктивні та бієктивні 

відображення. Відношення рівнопотужності множин. Композиція відображень. 

Обернене відображення. Зліченні множини та множини потужності континуум.  
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Тема 2. Елементи комбінаторики 

Розміщення з повтореннями. Розміщення без повторень. Перестановки. 

Комбінації. Комбінації з повтореннями. Перестановки з повтореннями. 

Впорядковані та невпорядковані розбиття множин. Ефективність алгоритмів.  

Тема 3. Рекурентні співвідношення 

Рекурентні співвідношення. Поняття про рекурентне співвідношення та його 

розв'язок. Лінійні однорідні та неоднорідні рекурентні співвідношення зі сталими 

коефіцієнтами. Лінійні рекуретні співвідношення першого порядку зі змінними 

коефіцієнтами. Застосування рекурентних співвідношень до розв’язування задач.  

Тема 4. Алгебраїчні структури 

Поняття по сигнатуру. Унарні, бінарні операції та їхні властивості. Структури 

напівгрупи, групи, кільця. тіла та поля. Гратки, обмежені гратки, булеві алгебри.  

Тема 5. Дискретні перетворення 

Решітчасті функції. Дискретне перетвореня Лапласа. Лінійність перетворення 

Лапласа. Перетвореня Лапласа для елементарних функцій. Скінченні суми. 

Теорема про згортку. Диференціювання та інтегрування оригіналу. 

Диференціювання та інтегрування зображення. Формули запізнювання та 

опередження. Застосування дискретного перетворення Лапласа до розв'язування 

рекурентних співвідношень, систем рекурентних співвідношень та знаходження 

сум. 

Змістовий модуль 2. 

Тема 6. Елементи математичної логіки та теорії булевих функцій  

Числення висловлювань. Предикати і доведення. Методи доведень. Метод 

математичної індукції. Коректність алгоритмів. Логіка Буля. Булеві функції. 

Реалізація булевих функцій формулами. Еквівалентні формули. Похідна від 

булевої функції. Диз'юнктивні та кон’юктивні досконалі нормальні форми. 

Мінімізація  ДДНФ та ДКНФ. Метод послідовного застосування  законів та 

тотожностей алгебри множин.Методи Куайна, Карнау-Вінча та Мак-Класкі 

мінімізації булевих функцій.  

Тема 7. Теорія графів. 
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Поняття графу.  Операції над графами. Зв'язність у графах. Дерева. Задання графу 

за допомогою матриць. Ейлерові графи. Гамільтонові графи. Теорема Дірака. 

Планарні графи. Формула Ейлера. Орієнтовані графи. Способи задання 

орієнтованих графів. Операції над орієнтованими графами.   

Тема 8. Теорія алгоритмів. Числові та логічні алгоритми. властивості 

алгоритмів. Машина Тьюринга та операції над нею Тези Тьюринга та Черча. 

Алгоритми на графах. Найкоротші шляхи. Задача комівояжера. Алгоритм 

Дейкстри. Мережі. Побудова мережі з мінімальною довжиною. Потоки в 

мережах. 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Назва 
Тема 1. Теорія 

множин та 

відношень 

            

Тема 2. Елементи 

комбінаторики  
            

Тема 3. Рекурентні 

співвідношення 
            

Тема 4 Алгебраїчні 

структури 
            

Тема 5. Дискретні 

перетворення 
            

Разом за змістовим 

модулем 1 
            

Змістовий модуль 2. Назва 
Тема 6. Елементи 

математичної логіки 

та теорії булевих 

функцій 

            

Тема 7. Теорія 

графів 
            

Тема 8. Теорія 

алгоритмів 
            

Разом за змістовим 

модулем 2 
            

Усього годин              

Модуль 2 



7 

 

  

ІНДЗ   - -  -   - - -  

Усього годин             

 

5. Теми семінарських занять 

 

6. Теми практичних занять 

№п/п Найменування розділів, тем 
Кількість 

годин 

І семестр 30 

Змістовий модуль 1 15 

І 
Тема І. Елементи теорії множин 

1. Поняття множини. Операції над множинами. Декартовий 

добуток множин. Потужність множини. Принцип 

включення та виключення. 

2. Відношення. Властивості відношень. Операції над 

відношеннями. Відношення еквівалентності  та відношення 

порядку. Реалізація множин та відношень у програмуванні.  

3. Функціональні відношення. Відображення. Сюр’єктивні, 

ін’єктивні та бієктивні відображення. Відношення 

рівнопотужності множин. Композиція відображень. 

Обернене відображення. Зліченні множини та множини 

потужності континуум.  

5 

ІІ 
Тема ІІ. Комбінаторика 

4. Розміщення з повтореннями. Розміщення без повторень. 

Перестановки. Комбінації. Комбінації з повтореннями. 

Перестановки з повтореннями.  

5. Впорядковані та невпорядковані розбиття множин. 

Ефективність алгоритмів. 

6. Рекурентні співвідношення. Поняття про рекурентне 

співвідношення та його розв'язок. Лінійні однорідні та 

неоднорідні рекурентні співвідношення зі сталими 

коефіцієнтами. Лінійні рекуретні співвідношення першого 

порядку зі змінними коефіцієнтами. Застосування 

рекурентних співвідношень до розв’язування задач. 

6 

III 
Тема III. Алгебраїчні структури 

7. Поняття по сигнатуру. Унарні, бінарні операції та їхні 
властивості. Структури напівгрупи, групи, кільця. тіла та 

2 
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поля. Гратки, обмежені гратки, булеві алгебри. 

IV 
Тема IV. Дискретне перетворення Лапласа 

8. Дискретне перетворення Лапласа. Лінійність 

перетворення Лапласа. Перетворення Лапласа для 

елементарних функцій. Скінченні суми. Теорема про 

згортку. Диференціювання та інтегрування оригіналу. 

9. Диференціювання та інтегрування зображення. Формули 

запізнювання та опередження. Застосування дискретного 

перетворення Лапласа до розв'язування рекурентних 

співвідношень, систем рекурентних співвідношень та 

знаходження сум. 

3 

 
Змістовий модуль 2 

15 

V 
Тема V. Елементи математичної логіки  

10. Числення висловлювань. Предикати і доведення. 

Методи доведень. Метод математичної індукції. 

Коректність алгоритмів. 

11. Логіка Буля. Булеві функції. Реалізація булевих функцій 

формулами. Еквівалентні формули. Похідна від булевої 

функції. 

12. Диз'юнктивні та кон’юктивні досконалі нормальні 

форми. Мінімізація  ДДНФ та ДКНФ. Метод послідовного 

застосування  законів та тотожностей алгебри множин. 

13. Методи Куайна, Карнау-Вінча та Мак-Класкі 

мінімізації булевих функцій. 

6 

VI 
Тема VI. Теорія графів 

14. Поняття графу.  Операції над графами. Зв'язність у 

графах. Дерева. Задання графу за допомогою матриць. 

15. Ейлерові графи. Гамільтонові графи. Теорема Дірака. 

Планарні графи. Формула Ейлера. 

16. Орієнтовані графи. Способи задання орієнтованих 

графів. Операції над орієнтованими графами.   

5 

VII Тема VII. Елементи теорії алгоритмів 

17. Числові та логічні алгоритми. властивості алгоритмів. 

Машина Тьюринга та операції над нею Тези Тьюринга та 

Черча. 

18.Алгоритми на графах. Найкоротші шляхи. Задача 

комівояжера. Алгоритм Дейкстри. Мережі. Побудова 

мережі з мінімальною довжиною. Потоки в мережах. 

4 
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8. Самостійна робота 

№п/п Найменування розділів, тем 
Кількість 

годин 

І семестр 60 

Змістовий модуль 1 30 

І 
Тема І. Елементи теорії множин 

1. Поняття множини. Операції над множинами. Декартовий 

добуток множин. Потужність множини. Принцип 

включення та виключення. 

2. Відношення. Властивості відношень. Операції над 

відношеннями. Відношення еквівалентності  та відношення 

порядку. Реалізація множин та відношень у програмуванні.  

3. Функціональні відношення. Відображення. Сюр’єктивні, 

ін’єктивні та бієктивні відображення. Відношення 

рівнопотужності множин. Композиція відображень. 

Обернене відображення. Зліченні множини та множини 

потужності континуум.  

10 

ІІ 
Тема ІІ. Комбінаторика 

4. Розміщення з повтореннями. Розміщення без повторень. 

Перестановки. Комбінації. Комбінації з повтореннями. 

Перестановки з повтореннями.  

5. Впорядковані та невпорядковані розбиття множин. 

Ефективність алгоритмів. 

6. Рекурентні співвідношення. Поняття про рекурентне 

співвідношення та його розв'язок. Лінійні однорідні та 

неоднорідні рекурентні співвідношення зі сталими 

коефіцієнтами. Лінійні рекуретні співвідношення першого 

порядку зі змінними коефіцієнтами. Застосування 

рекурентних співвідношень до розв’язування задач. 

10 

III 
Тема III. Алгебраїчні структури 

7. Поняття по сигнатуру. Унарні, бінарні операції та їхні 
властивості. Структури напівгрупи, групи, кільця. тіла та 
поля. Гратки, обмежені гратки, булеві алгебри. 

3 

IV 
Тема IV. Дискретне перетворення Лапласа 

8. Дискретне перетворення Лапласа. Лінійність 

перетворення Лапласа. Перетворення Лапласа для 

7 
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елементарних функцій. Скінченні суми. Теорема про 

згортку. Диференціювання та інтегрування оригіналу. 

9. Диференціювання та інтегрування зображення. Формули 

запізнювання та опередження. Застосування дискретного 

перетворення Лапласа до розв'язування рекурентних 

співвідношень, систем рекурентних співвідношень та 

знаходження сум. 

 
Змістовий модуль 2 

30 

V 
Тема V. Елементи математичної логіки  

10. Числення висловлювань. Предикати і доведення. 

Методи доведень. Метод математичної індукції. 

Коректність алгоритмів. 

11. Логіка Буля. Булеві функції. Реалізація булевих функцій 

формулами. Еквівалентні формули. Похідна від булевої 

функції. 

12. Диз'юнктивні та кон’юктивні досконалі нормальні 

форми. Мінімізація  ДДНФ та ДКНФ. Метод послідовного 

застосування  законів та тотожностей алгебри множин. 

13. Методи Куайна, Карнау-Вінча та Мак-Класкі 

мінімізації булевих функцій. 

12 

VI 
Тема VI. Теорія графів 

14. Поняття графу.  Операції над графами. Зв'язність у 

графах. Дерева. Задання графу за допомогою матриць. 

15. Ейлерові графи. Гамільтонові графи. Теорема Дірака. 

Планарні графи. Формула Ейлера. 

16. Орієнтовані графи. Способи задання орієнтованих 

графів. Операції над орієнтованими графами.   

10 

VII Тема VII. Елементи теорії алгоритмів 

17. Числові та логічні алгоритми. властивості алгоритмів. 

Машина Тьюринга та операції над нею Тези Тьюринга та 

Черча. 

18.Алгоритми на графах. Найкоротші шляхи. Задача 

комівояжера. Алгоритм Дейкстри. Мережі. Побудова 

мережі з мінімальною довжиною. Потоки в мережах. 

8 

 

 
9. Індивідуальні завдання 

Індивідуальні завдання  пропонуються у вигляді розрахункових робіт з 

обов’язковим індивідуальним захистом.  

 

10. Методи навчання                                                                                                    
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Навчання проводиться у вигляді лекційних та практичних занять, з 

винесенням частини питань на самостійну роботу. 

 

11. Методи контролю 

Поточний контроль, модульний контроль у вигляді  контрольних робіт та 

теоретичних колоквіумів,  виконання та захист студентами розрахункових робіт. 

 

12. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 
Контрольна Колоквіум ІДЗ Робота 

на парах 

Контрольн

а 
Колоквіум ІДЗ Робота на 

парах 
100 

15 15 15 5 15 15 15 5 

                                                                           
 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

13. Методичне забезпечення 

1. Зікрач Д.Ю., Пирч Н.М., Пушак Я.С. Індивідуальні домашні завдання з 

дискретної математики. Львів: УАД, 2011 − 24 с.   

2. Зеліско М.М.. Зікрач Д.Ю., Пирч Н.М. Методичні вказівки до розв’язування 

задач та індивідуальні домашні завдання з дискретної математики. Теорія 

множин. Львів: УАД, 2011 − 48 с.   

3. Зеліско М.М.. Зікрач Д.Ю., Пирч Н.М. Методичні вказівки до розв’язування 

задач та індивідуальні домашні завдання з дискретної математики. 

Комбінаторика. Львів: УАД, 2011 − 48 с.   
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4. Зеліско М.М.. Зікрач Д.Ю., Пирч Н.М. Методичні вказівки до розв’язування 

задач та індивідуальні домашні завдання з дискретної математики. Рекурентні 

співвідношення. Львів: УАД, 2011 − 48 с.   

4. Зеліско М.М.. Зікрач Д.Ю., Пирч Н.М. Методичні вказівки до розв’язування 

задач та індивідуальні домашні завдання з дискретної математики. Математична 

логіка. Львів: УАД, 2013 − 48 с.   

 

14. Рекомендована література 

Базова 

1. Бондаренко М.Ф., Біловус Н.В., Руткас А.Г.  Компютерна дискретна 

математика. Харків, «Компанія СМІТ», 2004. – 480 с. 

2. Гаврилов Г.П. Сапоженко А.А. Задачи и упражнения по дискретной 

математике.  Москва: ФИЗМАТЛИТ, 2005. − 416  

 

3. Міхайленко В.М., Федоренко Н.Д., Демченко В.В.   Дискретна математика. Київ: 

Видавництво Європейського університету, 2003. – 318 с. 

4. Новиков Ф.А. Дискретная математика для программистов. Санкт-Петербург: 

Питер, 2000.  – 304 с. 

5. Тишин В.В.  Дискретная математика в примерах задачах. Санкт-Петербург: 

БХВ-Петербург, 2008. − 352 с. 

6. Хаггарти Р.  Дискретная математика для программистов. Москва: Техносфера, 

2005. − 400 с. 

 

Допоміжна 
1. Ерусалимский Я.М. Дискретная математика: теория, задачи, приложения. 

Москва: Вузовская книга, 2000. – 280 с.  

2. Иванов Б. Н. Дискретная математика. Алгоритмы и программы. Москва: 

Лаборатория базових знаний, 2003. – 288 с. 

3. Соболева Т.С., Чечкин А.В. Дискретная математика. Москва: Издательский 

центр «Академия», 2006. − 256 с. 
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15. Інформаційні ресурси 
 
Роздаточні матеріали, електронні версії посібників. 

 

 


