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1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ
Найменування показників

Розподіл годин за навчальним
планом
Денна

Кількість кредитів:4
Модулів: 4
Загальна кількість годин: 120
Рік вивчення дисципліни за навчальним
планом: 3-4
Семестр:4,6
Тижневе навантаження (год.):
- аудиторне: 3
- самостійна робота: 4
Форма підсумкового контролю: залік
Мова навчання: українська

Заочна
Лекції:

24
6
Практичні заняття:
24
6
Лабораторні заняття:
--Семінарські заняття:
--Консультації:
--Індивідуальні заняття:
--Самостійна робота:
72
108

2. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ
Предмет вивчення навчальної дисципліни Дискретна математика є теоретичні засади
математичного апарату, закони, що діють у сфері дискретних масових явищ, методи
систематизації, опрацювання і аналізу масових дискретних соціально-економічних даних:
формування кількісних показників (теорія множин, комбінаторика), аналіз їх взаємозв’язку і
розвитку (математична логіка, теорія графів).
Міждисциплінарні зв’язки
Перелік дисциплін, на які безпосередньо спирається вивчення даної дисципліни:
Елементарна математика: алгебра, геометрія, тригонометрія та початки математичного
аналізу; Математичний аналіз; Лінійна алгебра та аналітична геометрія.
Перелік дисциплін, вивчення яких безпосередньо спирається на дану дисципліну:
Архітектура та базове програмне забезпечення, Математичне програмування, Основи
алгоритмізації та мови програмування, Теорія ймовірностей і математична статистика.
Мета і завдання навчальної дисципліни
Метою викладання навчальної дисципліни Дискретна математика є:
1. ознайомити студентів з основами дискретної математики та її використаннями в
інформатиці;
2. підготувати надійний теоретичний фундамент для вивчення наступних курсів
професійної спрямованості; навчити студентів глибоко розуміти проблеми, які
виникають при автоматизації процесів обробки дискретної інформації;
3. прищеплювати навички природничого використання формальних методів
дискретної математики, пов'язаних з розробкою та експлуатацією засобів
обчислювальної техніки та програмного забезпечення;
4. ознайомити з широким спектром методів комп’ютерної дискретної математики;
5. навчити розуміти проблеми, що виникають при синтезі пристроїв обробки
дискретної інформації, при побудові алгоритмів та програм для таких пристроїв.
Основними завданнями вивчення дисципліни Дискретна математика є: вивчення
основних принципів та інструментарію математичного апарату кількісного аналізу
дискретних масових соціально - економічних явищ, який використовується для
розв’язування задач.

3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

Для вибіркових навчальних дисциплін
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі результати
навчання:
знати:
- Сутність логіки, її роль у діяльності людини.
- Основні поняття та методи математичної логіки: поняття формальної теорії,
правильно-побудованих формул, аксіом, правил доведення.
- Основні властивості формальних теорій: несуперечливість, повноту, розв’язність,
незалежність.
- Методи формального доведення теорем в формальних теоріях: теорему дедукції,
похідні правила доведення тощо.
- Методи вивчення формальних теорій, засновані на побудові моделей теорії.
- Використання методів математичної логіки в прикладних задачах та теоріях.
вмiти:
- Користуватися конструктивними методами математичної логіки при побудові та
реалізації формальних математичних моделей.
- Користуватися ефективними алгоритмами доведення теорем.
Комунікація
 Оперувати базовою міжнародною ІТ-термінологією, використовувати програмні
засоби та ресурси з інтерфейсом на англійській мові, демонструвати навички
спілкування англійською мовою на рівні В2.
 Демонструвати навички усного та письмового спілкування державною мовою,
висловлюватись та спілкуватися на тему сучасних інформаційних технологій з
використанням відповідної термінології.
 Перетворювати словесний матеріал у математичні моделі, алгоритмізувати
розв’язування прикладних задач.
Автономність та відповідальність
 Володіння інструментальними засобами створення програмних продуктів
 Використовувати та створювати математичні моделі об’єктів та процесів для
розв’язування задач із різних предметних галузей засобами інформаційних технологій
 Вміти використовувати різноманітні ресурси для пошуку потрібної інформації,
критично аналізувати й опрацьовувати інформацію з метою використання її у сфері
професійної діяльності із дотриманням принципів дотримання авторських прав.

ІІІ. Тематичний план дисципліни

Самостійна
робота

Консультації

Лабораторні

Семінарські
(практичні)

Лекції

Кількість годин
(заочна форма навчання)
Аудиторні

Самостійна
робота

Консультації

Лабораторні

Семінарські
(практичні)

Назви модулів / тем

Лекції

№
з/п

Аудиторні

Кількість годин
(денна форма навчання)

Змістовний модуль № 1. Множини. Функції. Відображення. Числення
висловлень
Тема 1.Вступ.
1
1
1
Тема 2. Основні поняття теорії
8
2
2
4
8
8
множин.
2
2
Тема 3. Відношення та їх
10
2
2
6
10
8
властивості
Тема 4 . Відображення та
9
1
2
6
9
8
функції
Разом: 28
6
6
16 28
2
2
24
Змістовний модуль № 2. Булеві функції
8
2
2
4
8
8
Тема 5. Булеві функції.
Тема 6. Нормальні форми.
10
2
2
6
10
8
Алгебра Жегалкіна.
2
2
Тема 7. Функціональна повнота
10
2
2
6
10
8
наборів булевих функцій
Разом: 28
6
6
16 28
2
2
24
Змістовний модуль № 3.Алгебра логіки.
Тема 8. Основи математичної
6
4
6
4
логіки
2
2
2
Тема 9. Логіка висловлювань
6
2
4
6
4
Тема 10. Логіка предикатів
6
2
4
6
6
Разом: 18
2
4
12 18
2
2
14
Змістовний модуль № 4. Графи
Тема 11. Основні поняття
6
4
6
6
теорії графів
2
Тема 15. Ейлерові та
6
2
4
6
6
Гамільтонові ланцюги і цикли
Тема 16. Планарність графів
6
4
6
6
2
Тема 17 . Відстані на графах
6
2
4
6
6
6
4
6
6
Тема 18 . Дерева
2
Тема 19 . Транспортні мережі
6
2
4
6
6
Тема 20 . Основи
8
2
2
4
8
8
комбінаторного аналізу
44
8
8
28 44
44
Разом: 120 22 24
2
72 120
120
5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
5.1. Зміст навчальної дисципліни за темами
1. Множини. Функції. Відображення. Числення висловлень.
Тема 1.Вступ.
Вступ. Цілі і задачі курсу, його місце в системі підготовки фахівців із комп'ютерних наук.
Внесок вчених у розвиток дискретної математики, історія її зародження і становлення.
Тема 2. Основні поняття теорії множин.

Алгебра множин. Основні визначення. Способи завдання множин. Операції над
множинами. Рівність множин. Підмножини. Потужність множин. Скінченні і нескінченні
множини. Застосування апарату теорії множин. Формули і тотожності алгебри множин.
Еквівалентні перетворення формул. Геометрична інтерпретація множин: кола Ейлера та
діаграми Венна. Рівнопотужні або еквівалентні множини. Зчисленні, незчисленні,
континуальні множини.
Тема 3. Відношення та їх властивості
Декартов добуток множин. Кортежі. Упорядковані пари. Поняття відношення. Бінарні
відношення. Властивості бінарних відношень. Операції над відношеннями. Зворотне
відношення. Композиція відношень. Відношення еквівалентності. Відношення порядкові.
Відношення толерантності. Способи завдання відношень. Тема 4 . Відображення та функції
Функціональні відношення. Відображення. Типи відображень – ін'єкція, бієкція,
сюр'єкція. Реляційна модель даних та реляційна алгебра. Операції алгебри відношень.
Принцип Діріхле. Аналітичне доведення тотожностей
2. Булеві функції
Тема 5. Булеві функції.
Ізоморфізм алгебри множин та булевої алгебри. Булеві змінні, булеві функції. Кількість
різних наборів аргументів та булевих функцій на n булевих змінних. Способи завдання
булевих функцій. Булеви функції від однієї та двох змінних. Властивості операцій
(комутативність, асоціативність, дистрибутивність, наявність 0) і 1). Елементарні функції
алгебри логіки . Закони і тотожності алгебри логіки. Еквівалентні перетворення формул
алгебри логіки. Математична індукція. Двоїстість булевих функцій. Двоїсті булеві функції.
Самодвоїсті булеві функції. Принцип двоїстості. Правило побудови двоїстих формул
Тема 6. Нормальні форми
Теорема про диз'юнктивне розкладання функції алгебри логіки. ДНФ, ДДНФ.
Використання теореми про розкладання і її висновки для спрощення формул алгебри логіки і
навпаки. Перехід від таблиці булевої функції до формули алгебри логіки і навпаки. Алгебра
Жегалкіна . Тотожності алгебри Жегалкіна. Формули переходу від алгебри логіки до
Алгебри Жегалкіна і навпаки. Поліном Жегалкіна та правило його побудови. Лінійні булеві
функції.
Тема 7. Функціональна повнота наборів булевих функцій
Поняття повноти набору булевих функцій. Поняття замкненого класу булевих функцій.
Монотонні булеві функції. Булеві функції, що зберігають 0 і 1. Замкнені класи булевих
функцій. Теорема Поста про функціональну повноту набору булевих функцій . Методи
мінімізації булевих функцій. Критерії мінімізації; карти Карно для булевих функцій від 3, 4,
5 і 6 змінних. Частково -завдані булеві функції. Правила склеювання контурів карт Карно.
3.Алгебра логіки.
Тема 8. Основи математичної логіки
Історія математичної логіки; типи логік. Внесок вчених у формування сучасної
математичної логіки. Поняття числення, складові.
Тема 9. Логіка висловлювань
Висловлювання. Поняття атома, молекули, формули. Логічні зв'язки. Побудова
складних формул. Область дії логічних зв'язок. Загальнозначущі і суперечливі формули.
Істиннісне значення висловлення. Інтерпретація формул у логіці висловлювань. Логічні
наслідки. Правила дедуктивних висновків логіки висловлень.
Тема 10. Логіка предикатів
Поняття терма, предиката; зміст вільних і зв'язаних змінних в алгебрі предикатів.
Правильно побудовані формули. Інтерпретація формул у логіці предикатів. Логічні наслідки
в логіці предикатів. Квантори. Випереджені нормальні форми (ВНФ), перетворення вільної
формули до ВНФ. Закони логіки першого порядку.
4. Графи
Тема 11. Основні поняття теорії графів
Походження графів. Визначення графа. Види графів. Способи завдання графів.
Орієнтовані і неорієнтовані графи. Маршрут, ланцюг, цикл, шлях, контур. Зв'язність графів,

компонента зв'язності, сильно зв’язані графи. Ступінь вершини. Сума ступенів вершин
графа. Досяжність. Визначення ізоморфізму графів. Ізоморфізм як відношення
еквівалентності на множині графів. Приклади ізоморфних графів.
Тема 12. Ейлерові та Гамільтонові ланцюги і цикли
Теорема Ейлера. Алгоритм знаходження ейлерова циклові. Гамільтонові ланцюги і
цикли. Умови існування гамільтонових ланцюгів і циклів на графі.
Тема 13. Планарність графів
Плоскі та планарні графи. Гомеоморфні графи. Теорема Понтрягіна-Курантовського.
Теореми про особливості планарних графів. Жорданова крива. Побудова плоского
зображення графа.
Тема 14 . Відстані на графах
Аксіоми метрики. Графи з числовими характеристиками ребер (дуг). Відстань між
двома вершинами на графі. Алгоритм визначення відстані між вершинами на графі з
одиничними довжинами ребер. Алгоритм Дійкстри визначення відстані між вершинами на
графі з довільними довжинами ребер.
Тема 15 . Дерева
Визначення дерева, властивості дерев, ліс. Підрахунок числа дерев у графі. Остовні
дерева. Дерево мінімальної вартості. Алгоритм Борувки. Символ (код) дерева. Кодування,
декодування дерев. Бінарні дерева: основні визначення. Правила обходу бінарних дерев.
Еквівалентні бінарні дерева.
Тема 16 . Транспортні мережі
Транспортні мережі та їх властивості. Розріз мережі. Задача про найбільший потік у
мережі. Теорема про найбільший потік і розріз із найменшою пропускною спроможністю.
Алгоритм Форда -Фалкерсона .
Тема 17 . Основи комбінаторного аналізу
Загальні правила і задачі комбінаторики. Вибірка. Правила суми і добутку . Формули
простого перелічення . Перестановки, розміщення, сполучення. Рекурентні співвідношення.
Елементарні методи вирішення. Числа Фібоначчі. Формула включення та виключення.
5.2. Тематика практичних занять.
1.Множини. Операції над множинами.
2. Відношення. Поняття відношення. Граф відношення. Способи задання відношень.3.
Властивості відношень.
3. Відповідність Поняття відповідності. Способи задання відповідносте
4. Елементи математичної логіки. Типи логік.
5. Логіка висловлювань.
6. Булеві функції. Ізоморфізм алгебри множин та булевої алгебри.
7. Нормальні форми. Теорема про диз'юнктивне розкладання функції алгебри логіки.
8. Функціональна повнота наборів булевих функцій
9. Теореми. Математичні доведення.
10 Основні поняття теорії графів. Визначення графа. Види графів. Способи завдання графів.
11. Планарність графів. Відстані на графах
12. Дерева. Транспортні мережі. Основи комбінаторного аналізу
5.3. Організація самостійної роботи студентів.
Кількість годин
№
Вид роботи
з/п
денна
заочна
1. Опрацювання лекційного матеріалу
8
16
2.

Підготовка до практичних занять.

12

14

3

Підготовка до модульного контролю

4

10

4

Робота з Інтернет-ресурсами.

2

20

Форми звітності
Відповіді на
практичних заняттях
Відповіді на
практичних заняттях
Написання модульної
контрольної роботи

5
6

7

Виконання розрахункових робіт за
темами.
Опрацювання тем, винесених на
самостійну підго товку , в т.ч.
конспектування за заданим планом.
Розв’язування задач, виконання
вправ.
Разом

10

20

Наявність робіт

30

30

Конспект
опрацьованих тем

6

10

Наявність виконаних
вправ

72

120

Тематика індивідуальних (групових) завдань
Теми, що виносяться на самостійне опрацювання;
1. Геометрична інтерпретація множин: кола Ейлера та діаграми Венна.
2. Рівнопотужні або еквівалентні множини. Зчисленні, незчисленні, континуальні
множини.
3. Принцип Діріхле. Аналітичне доведення тотожностей
4. Самодвоїсті булеві функції. Принцип двоїстості. Правило побудови двоїстих формул
5. Алгебра Жегалкіна . Тотожності алгебри Жегалкіна. Формули переходу від алгебри
логіки до Алгебри Жегалкіна і навпаки.
6. Поліном Жегалкіна та правило його побудови. Лінійні булеві функції.
7. Критерії мінімізації; карти Карно для булевих функцій від 3, 4, 5 і 6 змінних.
8. Частково -завдані булеві функції. Правила склеювання контурів карт Карно.
9. Теорема Ейлера. Алгоритм знаходження ейлерова циклові.
10. Гамільтонові ланцюги і цикли. Умови існування гамільтонових ланцюгів і циклів на
графі.
11. Алгоритм Форда -Фалкерсона .
12. Числа Фібоначчі. Формула включення та виключення.
Приклади завданнь до індивідуальних контрольних робіт
Завдання до індивідуальних контрольних робіт, які використовуються при вивченні
дисципліни «Дискретна математика» студентів очної та заочної форм навчання і включають
задачі з 4-х основних розділів «Елементи теорії множин», «Булєва алгебра», «Графи» і
«Кінцеві автомати».
Основи теорії множин
Задачі
1. Які з приведених співвідношень вірні, які ні? Чому?
a) х  ( {2, a, x };
d) {x, y}  {a, {x, y}, b};
b) 3  {1, {2, 3}, 4};
e) {1,2}  {{1, 2, 3}, {1, 2}, 1, 2}.
c) х  {1, sin X };
2.Чи рівні між собою безлічі А и В (якщо ні, то чому)?
a) A = {2, 5, 4};
B = {5, 4, 2};
b) A = {1, 2, 4, 2};
B = {1, 2, 4};
c) A = {2, 4, 5 };
B = {2, 4, 3};
d) A = {1, { 2, 5}, 6};
B = {1, {5, 2}, 6};
e) A = {1, {2, 5}, 6};
B = {1, 2, 5, 6}.
Упорядковані множини
Задачі
1.Задано безлічі А={1, 2}; B={3, 4}; C={4, 5, 6}.Знайти:
a) AB;
e) ABC;
b) BA;
f) C(BA);
c) (AB)C;
g) CB)A.
d) A(BC);
2.Задано безліч А={a, b}. Знайти A0, A1, A2, A3.
3.Знайти геометричну інтерпретацію наступних безлічей:
a) [a, b][c, d], де [a, b] і [c, d] - відрізки дійсної прямої;

b) [a, b]2;
c) [a, b]3.
Графіки
1. Нехай [a, b], [a, b), (a, b] відповідно відрізок і напіввідрізки, (a, b) – координати точки
на площині. Побудувати графіки на площині, знайти області визначення і значення (перші і
другі проекції) графіків:
a) ([2, 4][-1, 1))([1, 3)(-2, 0]);
b) ((3, 5)[-2, 0])-([2, 4][-1, 1));
c) G = {(1, 2), (-2, 4), (2, 7), [1, 2][-1, 1)};
d) G = {(x, y)G| (0<x<1 і y = 2) чи (x>2 і 1<y<3)};
e) G = {(x, y)G| y = 2x-4 і 1<x<5};
f) G = {(x, y)G| y = 3x+3 і x<7}.
2.
Для графіків задачі 1 визначити інверсії, знайти області визначення і значення:
a) (([2, 4][-1, 1))([1, 3)(-2, 0]))-1;
b) (((3, 5)[-1, 0])([2, 3][-1, 2)))-1;
c) G = {(1, 2), (-2, 4), (2, 7), [1, 2][-1, 1)}, знайти G-1;
d) G = {(x, y)G| (0<x<1 і y = 2) чи (x>2 і 1<y<3)}, знайти G-1;
e) G = {(x, y)G| y = 2x-4 і 1<x<5}, знайти G-1.
Відповідності, образи і прообрази
1. Для відповідностей 1 і 2 знайти об'єднання, перетинання, різниці, симетричну різницю і
доповнення:
a) 1 = ({1, 2, 3, 4, 5}, {a, b, c, d, e, f}, {(1, a), (2, b), (3, c), (4, f)}), 2 = ({1, 3, 5, 6, 7}, {a, c, e, f,
g}, {(1, a), (2, b), (3, c), (4, f)}, (7, e));
b) 1 = (N, N, {(2, 5), (3, 3), (3, 4), (6, 9)]}), 2 = (N, N, {(1, 1), (2, 5), (3, 4), (6, 8)});
c) 1 = (N, N, {[2, 5][1, 2)}), 2 = (C, N, {[-1, 1)[2, 3]});
d) 1 = (C, C, {(x, y)G| (1<x<2 і y  1)}), 2 = (C, C, {(x, y)G| x>-1 і 2<y<4)});
2
e) 1 = (D, D, {(x, y)G| y  -3x+14}), 2 = (D, D, {(x, y)G2| (y  x +1)}).
Відношення. Функції
1.
Для чотир’охарних відношень на безлічі A = {a, b, c} визначити присутність
властивостей рефлексивности, симетричності, транзитивності і зв'язності без умови
відображення їх у бінарні відношення і з умовою відображення їх у бінарні відношення
відповідно до угруповання координат (1, 2, 3, 4, 5)((1, 2), (3, 4)):
a) R = {(a, a, c, b), (c, a, b, b), (b, c, c, a), (a, b, c, c), (b, a, a, c), (a, a, a, a)};
b) A = {(a, b, c, a), (b, a, c, b), (b, c, a, a), (a, c, b, c), (c, a, c, b), (c, c, c, c)};
c) A = {(a, a, a, a), (b, b, b, b), (c, c, c, c), (a, b, a, b), (c, a, a, c), (a, c, c, a)};
d) A = {(a, b, c, a), (a, a, b, c), (a, c, b, a), (a, b, a, c), (a, a, c, b), (a, c, b, a),
(b, a, a, c), (b, a, c ,a), (b, c, a, a), (c, a, a, b), (c, a, b, a), (c, b, a, a)}.
Спеціальні функції
1. Записати в матричному виді і визначити, чи є наступні відповідності підстановками:
a) 1 = ({1, 2, 3, 4, 5}, {1, 2, 3, 4, 5}, {(1, 2), (2, 3), (3, 5), (5, 1), (4, 4)});
b) 2 = ({1, 2, 3, 4}, {1, 2, 3, 4}, {(1, 2), (2, 3), (4, 2), (3, 3)});
c) 4 = ({1, 2, 3, 4}, {1, 2, 3, 4, 5}, {(1, 2), (2, 3), (2, 5), (4, 4), (3, 5), (5, 2)});
d) 3 = ({1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}, {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}, {(1, 4), (2, 3), (3, 2), (4, 6), (6, 5), (5, 1), (7,
7)});
e) 5 = ({1, 2, 3, 4, 5}, {1, 2, 3, 4, 5}, {(1, 5), (5, 2), (2, 1), (2, 4), (3, 4), (4, 3)}).
Операції
1. Представити в префіксній і постфіксній формах арифметичні вираження і побудувати для
них дерева обчислень:
a) a/(b-c*d)+(a*b*(d-c));
d) b+(a/(b+c-d))*(a/(c+d));
b) (a-b-c)*((b+d/a)*a-c);
e) (a/((b+c)/d))*(b*c+a)/d;
c) ((a+d)*b-c)/(b-a+c/d);
f) d+((b*c)/(a*b-d))*(a+b).

6. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
6.1. Форми поточного контролю.
Поточний контроль знань студентів упродовж одного семестру включає бали за роботу на
практичних заняттях, а також оцінювання всіх видів самостійної роботи. Оцінювання роботи
на практичних заняттях, індивідуальної та самостійної роботи здійснюється за шкалою від
«0» до «5». Критерії оцінювання поточного, проміжного та підсумкового контролю
визначаються Положенням із врахуванням вагових коефіцієнтів: – поточного контролю: для
дисциплін, що завершуються заліком – 0,7; – проміжного контролю: для дисциплін, що
завершуються заліком – 0,3.
Кожен вид роботи фіксується у відповідній графі академічного журналу з обов’язковим
позначенням виду роботи та дати проведення. У кожній клітинці академічного журналу
записується лише одна оцінка, позначки «+» та «–» не допускаються. У разі пропуску
заняття здобувачем у графах контролю викладачі роблять позначку н/. Здобувач вищої
освіти, який з поважних причин, підтверджених документально, не мав можливості брати
участь у формах поточного контролю та виконати індивідуальне завдання і самостійну
роботу, має право на відпрацювання у двотижневий термін після повернення до навчання,
але до початку екзаменаційної сесії. Студент, який не використав надане йому право у
встановлений термін або пропустив заняття без поважних причин, отримує за кожне
пропущення заняття 0 балів.
Після завершення вивчення дисципліни викладач виводить середньозважений бал, який
переводиться у 100-бальну шкалу з відповідним ваговим коефіцієнтом. Підрахунки
середньозваженого балу здійснюють з точністю до другого знака після коми. Кількість балів
за поточний контроль округлюють до цілих.
6.2. Форми проміжного контролю.
Проміжний контроль проводиться у формі модульної контрольної роботи. До проміжного
контролю допускаються всі студенти. Проміжний контроль проводиться за розкладом,
затвердженим деканом факультету. Оцінювання проміжного контролю здійснюється за
шкалою від «0» до «30». Результати проміжного контролю фіксуються у відповідній графі
академічного журналу. Результати проміжного контролю мають бути внесені до відомості
обліку успішності здобувачів вищої освіти протягом 2-х днів після його проведення, але
обов’язково до початку екзаменаційної сесії. Оцінка з проміжного контролю не
перескладається. У випадку відсутності студента на проміжному контролі з поважної
причини, підтвердженої документально, деканатом складається додатковий розклад.
6.3. Форми підсумкового контролю.
Залік – це форма підсумкового контролю, що полягає в оцінюванні рівня опанування
студентами навчального матеріалу виключно на підставі результатів виконання ними певних
видів робіт, зазначених у робочій програмі навчальної дисципліни. Оцінка за семестр з
дисципліни, з якої передбачений залік, виставляється після закінчення її вивчення (до
початку екзаменаційної сесії) за результатами поточного (ваговий коефіцієнт – 0,7) та
проміжного (ваговий коефіцієнт – 0,3) контролю. При цьому обов’язкової присутності
здобувачів вищої освіти під час заліку не передбачено.
7. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ
Для визначення рівня засвоєння студентами навчального матеріалу використовуються
такі методи оцінювання знань: проведення контрольних робіт після вивчення певних
змістових модулів; перевірка домашніх робіт; опитування підчас практичних занять;
підсумкова модульна контрольна робота. Для діагностики знань використовується кредитнорейтингова система за 100-бальною шкалою оцінювання.
Приклад модульної роботи
1. Довести наступні тотожності:
(AB)(CD)=(AC)(AD)(BC)(BD);
A(BCD)=(AB)(AC)(AD);
2. Знайти інверсії векторів (abbacebf)-1, <11010001000>-1 і (75d442mk009)-1

3. Чи дистрибутивне пряме множення безлічей щодо операцій перетинання й об'єднання? Чи
дистрибутивні об'єднання і перетинання щодо прямого множення? Відповідь обґрунтувати.
4. Нехай [a, b], [a, b), (a, b] відповідно відрізок і напіввідрізки, (a, b) – координати точки на
площині. Побудувати графіки на площині, знайти області визначення і значення (перші і
другі проекції) графіків:
- ([2, 4][-1, 1))([1, 3)(-2, 0]);
- ((3, 5)[-2, 0])-([2, 4][-1, 1));
a) Для відповідностей 1 і 2 знайти об'єднання, перетинання, різниці, симетричну різницю і
доповнення:
- 1 = ({1, 2, 3, 4, 5}, {a, b, c, d, e, f}, {(1, a), (2, b), (3, c), (4, f)}), 2 = ({1, 3, 5, 6, 7}, {a, c, e, f,
g}, {(1, a), (2, b), (3, c), (4, f)}, (7, e));
b) На безлічах А = {a1, a2, a3, a4, a5,} і В ={b1, b2, b3, b4,} визначено бінарне відношення R={(a1,
b2), (a2, b1), (a2, b2), (a4, b2), (a4, b3), (a5, b1), (a5, b3)}:
- визначити область визначення й область значень відношення;
- визначити перетини по кожному елементі з А;
c) Для відношень R1, R2, R3, заданих за допомогою матриць,
R1 = 1, 3, 1, 1, 4
R2 = 2, 4, 4, 2, 3
R3 = 4, 4, 2
2, 4, 2, 2, 3
4, 9, 4, 4, 1
3, 3, 2
4, 1, 3, 2, 7
3, 2, 3, 5, 2
2, 3, 4
4, 9, 4, 4, 1
3, 2, 2, 5, 2
3, 3, 4
і безлічі A = {a, b, c} визначити (у матричній формі):
- об'єднання, перетинання, дві різниці, симетричну різницю відношень R1, R2, а також
доповнення відношення R3 у припущенні, що R3 діє на безлічі B = {2, 3, 4};
d) Показати, що наступні відношення не є еквівалентністю:
- відношення нерівності на безлічі А (А  );
- відношення “ а кратне b ” на безлічі цілих чисел З;
e) Побудувати транзитивне і рефлексивне замикання для бінарних відношень:
a) R4 = {(x, y)R4| x, y – станції Одеського метрополітену і y є наступною станцією за х};
b) R5 = {(x, y)R5| x, y – безліч одеситів і х є батьком у};
10.Визначити, чи є функціоналами:
- нормальний розподіл Гаусса;
Перевірити, чи є операція , що визначена на безлічі A = {a, b, c}, асоціативною,
комутативною і чи має одиничний елемент
 = {((a, a), b), ((a, b), c), ((a, c), a), ((b, a), c), ((b, b), a), ((b, c), b), ((c, a), a), ((c, b), b), ((c, c),
c)}.

8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ
8.1. Шкала та критерії оцінювання знань студентів.
Рівні навчальних
досягнень

100бальна
шкала

Відмінний

100…90

Критерії оцінювання навчальних досягнень
Теоретична підготовка
Практична підготовка
Студент
вільно володіє навчальним матеріалом, висловлює свої думки, може аргументовано обрати
робить аргументовані висновки, раціональний
спосіб
рецензує
відповіді
інших виконання
завдання
й
студентів,
творчо
виконує оцінити результати власної
індивідуальні
та
колективні практичної
діяльності;
завдання; самостійно знаходить виконує завдання, не переддодаткову
інформацію
та бачені
навчальною
використовує її для реалізації програмою;
вільно
поставлених перед ним завдань; використовує знання для
вільно використовує нові інфор- розв’язання
поставлених
маційні
технології
для перед ним завдань
поповнення власних знань

Рівні навчальних
досягнень

100бальна
шкала

Достатній

89….70

Задовільний

69…51

Незадовільний

50…26

Неприйнятний

25…1

Критерії оцінювання навчальних досягнень
Теоретична підготовка
Практична підготовка
Студент
вільно володіє навчальним матеріалом, застосовує знання на
практиці;
узагальнює
і за
зразком
самостійно
систематизує
навчальну виконує практичні завдання,
інформацію,
але
допускає перед-бачені програмою; має
незначні огріхи у порівняннях, стійкі навички виконання
формулюванні
висновків, завдання
застосу-ванні теоретичних знань
на практиці
володіє навчальним матеріалом
поверхово, фрагментарно, на
рівні
запам’ятовування
відтворює
певну
частину має елементарні, нестійкі
навчального
матеріалу
з навички виконання завдань
елементами логічних зв’язків,
знає
основні
поняття
навчального мате-ріалу
має фрагментарні знання (менше
половини) при незначному загальному обсязі навчального мате- планує та виконує частину
ріалу;
відсутні
сформовані завдання за допомогою виуміння та навички; під час кладача
відповіді
допущено
суттєві
помилки
виконує
лише
елементи
студент не володіє навчальним завдання, потребує постійної
матеріалом
допомоги викладача

8.2. Критерії оцінювання під час аудиторних занять.
Оцінка
Критерії оцінювання навчальних
досягнень
Оцінюється робота студента, який у повному
обсязі володіє навчальним матеріалом,
вільно, самостійно та аргументовано його
викладає, глибоко та всебічно розкриває
зміст теоретичних запитань та практичних
завдань,
використовуючи
при
цьому
5 балів
обов’язкову та додаткову літературу, вільно
послуговується науковою термінологією,
розв’язує
задачі
стандартним
або
оригінальним способом, наводить аргументи
на підтвердження власних думок, здійснює
аналіз та робить висновки.
Оцінюється робота студента, який достатньо
повно володіє навчальним матеріалом,
обґрунтовано його викладає, в основному
4 бали
розкриває зміст теоретичних запитань та
практичних завдань, використовуючи при
цьому обов’язкову літературу, розв’язує
задачі стандартним способом, послуговується

науковою
термінологією.
Але
при
висвітленні деяких питань не вистачає
достатньої
глибини
та
аргументації,
допускаються при цьому окремі неістотні
неточності та незначні помилки.
Оцінюється робота студента, який відтворює
значну частину навчального матеріалу,
висвітлює його основний зміст, виявляє
елементарні знання окремих положень,
3 бали
записує основні формули, рівняння, закони.
Не здатний до глибокого, всебічного аналізу,
обґрунтування
та
аргументації,
не
користується
необхідною
літературою,
допускає істотні неточності та помилки.
Оцінюється робота студента, який не володіє
навчальним матеріалом у достатньому обсязі,
проте
фрагментарно,
поверхово
(без
2 бали
аргументації та обґрунтування) викладає
окремі питання навчальної дисципліни, не
розкриває зміст теоретичних питань і
практичних завдань.
Оцінюється робота студента, який не в змозі
викласти зміст більшості питань теми та
курсу, володіє навчальним матеріалом на
1 бал
рівні розпізнавання явищ, допускає істотні
помилки, відповідає на запитання, що
потребують однослівної відповіді.
Оцінюється робота студента, який не володіє
навчальним матеріалом та не в змозі його
0 балів
висвітлити, не розуміє змісту теоретичних
питань та практичних завдань.
8.3. Критерії оцінювання індивідуальних завдань.
Оцінка
Критерії оцінювання навчальних
досягнень
Оцінюється робота студента, який у повному
обсязі володіє навчальним матеріалом,
вільно, самостійно та аргументовано його
викладає, глибоко та всебічно розкриває
зміст теоретичних запитань та практичних
завдань,
використовуючи
при
цьому
5 балів
обов’язкову та додаткову літературу, вільно
послуговується науковою термінологією,
розв’язує
задачі
стандартним
або
оригінальним способом, наводить аргументи
на підтвердження власних думок, здійснює
аналіз та робить висновки.
Оцінюється робота студента, який достатньо
повно володіє навчальним матеріалом,
обґрунтовано його викладає, в основному
4 бали
розкриває зміст теоретичних запитань та
практичних завдань, використовуючи при
цьому обов’язкову літературу, розв’язує
задачі стандартним способом, послуговується

науковою
термінологією.
Але
при
висвітленні деяких питань не вистачає
достатньої
глибини
та
аргументації,
допускаються при цьому окремі неістотні
неточності та незначні помилки.
Оцінюється робота студента, який відтворює
значну частину навчального матеріалу,
висвітлює його основний зміст, виявляє
елементарні знання окремих положень,
3 бали
записує основні формули, рівняння, закони.
Не здатний до глибокого, всебічного аналізу,
обґрунтування
та
аргументації,
не
користується
необхідною
літературою,
допускає істотні неточності та помилки.
Оцінюється робота студента, який не володіє
навчальним матеріалом у достатньому обсязі,
проте
фрагментарно,
поверхово
(без
2 бали
аргументації та обґрунтування) викладає
окремі питання навчальної дисципліни, не
розкриває зміст теоретичних питань і
практичних завдань.
Оцінюється робота студента, який не в змозі
викласти зміст більшості питань теми та
курсу, володіє навчальним матеріалом на
1 бал
рівні розпізнавання явищ, допускає істотні
помилки, відповідає на запитання, що
потребують однослівної відповіді.
Оцінюється робота студента, який не володіє
навчальним матеріалом та не в змозі його
0 балів
висвітлити, не розуміє змісту теоретичних
питань та практичних завдань.
8.4. Критерії оцінювання модульної контрольної роботи.
Рівні навчальних досягнень 10-бальна шкала
Критерії
оцінювання
навчальних досягнень
може аргументовано обрати
раціональний
спосіб
виконання
завдання
й
оцінити результати власної
практичної
діяльності;
виконує
завдання,
не
Відмінний
30-27
передбачені
навчальною
програмою;
вільно
використовує знання для
розв’язання
поставлених
перед ним завдань
за
зразком
самостійно
виконує практичні завдання,
перед-бачені програмою; має
Достатній
26-21
стійкі навички виконання
завдання
має елементарні, нестійкі
Задовільний
20-16
навички виконання завдань
планує та виконує частину
Незадовільний
15-0

завдання за допомогою викладача

8.5. Критерії оцінювання під час підсумкового контролю.
Підсумковий бал
90-100
89-70
51-69
26-50

Оцінка за традиційною шкалою
залік
зараховано
незараховано

9. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ,
ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА

На практичничних потрібен комп’ютерний клас з програмами
1. Maple, Mathcad, MatLAB
2. Алгоритмічна мова C++
3. MS EXCEL
10. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ
10.1. Основні джерела
f) Ходаков В.Є., Костін В.О. Навчальний термінологічний російсько-українськоанглійський словник. Комп’ютерні науки. Навчальний посібник – 2-е вид., перероб. та
доп. – Херсон: «Олді-плюс», 2002. – 600с.
g) Бардачов Ю.М., Костін В.О., Ходаков В.Є. Тлумачний російсько-українсько-англійський
словник. Комп’ютерні науки. Навчальний посібник – Херсон: «Олді-плюс», 2006. –
1128с.
h) Демидович Б.П. , Марон И.А. Основы вычислительной математики. -М. : Наука, 1970.
i) Бахвалов Н.С. и др. Численные методы. -М. : Наука, 1987.
j) Боглаев Ю.П. Вычислительная математика и программирование. -М.: Высшая школа,
1990.
k) Шуп Т. Прикладные численные методы в физике и технике. - М.: Высшая школа 1990.
l) Воробьева Г.Н. , Данилова А.Н. Практикум по вычислительной математике. -М. :
Высшая школа, 1990, 208.
m) Гаврилюк І.П., Макаров В.Л. Методи обчислень: Підручник: У 2ч. – К.: Вища шк., 1995.
– Ч.1., 367 с.
n) Гаврилюк І.П., Макаров В.Л. Методи обчислень: Підручник: У 2ч. – К.: Вища шк., 1995.
– Ч.2., 431 с.
o) Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “ Чисельні методи в інформатиці
” для студентів спеціальності 080403/Укл. В.О. Костін/ Реєстр. №48/265-60/265-12.01.07.
Херсон : ХДТУ, 2007.
p) Мак-Кракен Д., Дорн У. Численные методы и программирование на Фортране. - М.: Мир,
1977.
q) Форсайт Дж. И др. Машинные методы математических вычислений. - Мир, 1980.
r) Меодичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Обчислювальні методи" для студентів
спеціальностей 22.01, 22.04. - Ч.1 /Укл. В.О.Костін, Л.М.Михайлова. - Херсон: ХІІ, 1994.
s) Методи обчислень: Практикум на ЕОМ: Навч. посібник / В.Л. Бурковська, С.О.
Войцехівський, І.П. Гаврилюк та ін. – К.: Вища шк., 1995, 303 с.
t) Збірник нормативних документів з впровадження кредитно-модульної системи
організації навчального процесу / Укладачі: Ф.Б.Рогальський, Г.П.Чуйко, Т.М.Примак. –
Херсон: ХНТУ, 2006. – 99 с.
10.2. Допоміжні джерела
Д. Каханер, К. Моулер, С.Неш. Численные методы и программное обеспечение. –
М.:Мир, 2001. – 575с.

В.А. Ильина, П.К. Силаев. Численные методы для физиков-теоретиков. – МоскваИжевск:ИКИ, 2003. – т 1,2.
Л.П. Фельдман, А.І. Петренко, О.А. Дмитрієва. Чисельні методи в інформатиці. – К.
:Видавнича група BHV, 2006. - 480 c.
Б.И. Волков. Математический практикум для физиков. М.: Изд-во МГУ, 1981. – 104 с.
Методические указания и учебные задания для самостоятельной работы над курсом
«Методы вычислений» для студентов мех.-мат. факультета. Под ред. А.А. Глущенко К.:КГУ,
1989. – 124с.
Лабораторні роботи та домашні завдання для самостійної роботи з дисципліни «Методи
обчислень» для студентів мех.-мат. факультету. – К., 2006 – 32с.
І.П. Гаврилюк, М.П. Копистира, В.Л. Макаров, М.М. Москальков. Збірник задач з
методів обчислень.- К.:ВЦ «Київський університет», 2004. – т 1,2.
Я.К.Шмидский. Mathematica 5. Самоучитель.-М.:Издательский дом «Вильямс», 2004.
– 529 с.
10.3. Інтернет-ресурси
Навчальний курс «Теорія обчислень» («Методи обчислень») в системі електронного
навчання Київського університету імені Бориса Грінченка
http://e-learning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=1389

