
 

                             МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

                  ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

 

 
СИЛАБУС 

навчальної дисципліни 

 

ДИСКРЕТНА МАТЕМАТИКА 
(назва) 

1. Основна інформація про дисципліну 

Тип дисципліни: вибіркова Форма навчання: денна/ заочна    

Освітній ступінь: бакалавр                   

Галузь знань: усі галузі     

Спеціальність: усі спеціальності                                                              

Рік навчання: 2   Семестр: ІV     

Кількість кредитів (годин): 4 (120 год.: 24/6 - лекції; 24/6 - практичні; 72/108 - самостійна робота) 
Мова викладання: українська   

 

2. Інформація про викладача (викладачів) 
ПІБ: Щоголєва Тетяна Миколаївна                                 
Науковий ступінь, вчене звання, посада: викладач   
Кафедра: математики, інформатики та інформаційної діяльності   

Робочій e-mail: dgannnn7@gmail.com    

Години консультацій на кафедрі: середа 15.00 – 16.00  
 

3. Опис та мета дисципліни 

Мета навчальної дисципліни полягає у засвоєнні студентами основних теоретичних положень з 
дискретної математики та формуванні здатності застосовувати ці положення для розв’язання 

практичних задач. Основними завданнями вивчення дисципліни «Дискретна математика» є 
оволодіння основними поняттями з теорії множин, теорії відношень, теорії графів, математичної 
логіки та комбінаторики, і набуття практичних навичок використання цих понять для розв’язання 
задач. 
Призначення дисципліни – ознайомити здобувачів вищої освіти з теоретичними основами 
комп’ютерної 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 курсів математичної логіки, прикладної 
математики. 
 

4. Результати навчання 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: знати та розуміти основні поняття і 
твердження елементарної теорії множин, теорії відношень, теорії графів, математичної логіки та 
комбінаторики; уміти використовувати означення та твердження з різних розділів дискретної 
математики для розв’язання задач; одержати здатність логічно мислити та працювати з абстрактними 

об’єктами та застосовувати їх для моделювання фахових задач. 
  

mailto:dgannnn7@gmail.com


5. Структура дисципліни 
 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 
обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 
матеріали та ресурси 

Лекція (1 год.): 
Вступ.Цілі і задачі курсу, його місце в 

системі підготовки фахівцівіз комп'ютерних наук.
Внесок вчених у розвиток  дискретної 

математики, історія її зародження і 
становлення. 
 

Лекція (2 год.): 
Основні поняття теорії множин. 
1.Алгебра множин. Основні визначення. 
2.Способи завдання множин. 
3.Операції над множинами. Рівність 

множин. 
Підмножини. 
4.Потужність множин. Скінченні і 

нескінченні 
множини. 
5.Застосування апарату теорії

 множин. 
Формули і тотожності алгебри множин. 
6. Еквівалентні перетворення формул. 
7.Геометрична інтерпретація множин:

 кола 
Ейлера та діаграми Венна. 
8.Рівнопотужні або еквівалентні множини. 
Зчисленні, незчисленні, континуальні  

множини. 
 
Практична роб. 1. (2 год.): 
Операції на множинах. Алгебра множин. 
 
Сам. роб. Використання основних 

тотожностей 
теорії множин для розв’язання задач. 

Розробка 
алгоритмів, що реалізують операції

 на 
множинах. 

1. Дискретна математика: Конспект 
лекцій (Частина 1) [Електронний ресурс]: 
навч. посіб.   для   студ.   спеціальності   113 
«Прикладна математика», освітньої програми 
«Наука про дані та математичне 
моделювання» / О.Л.Темнікова ; КПІ ім. Ігоря 
Сікорського. – Електронні текстові дані (1 
файл: 2,97 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря 
Сікорського, 2021. – 154 с. 
https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/42839/1/ 
LectureDM1Temnikova.pdf 

2.Коцовський В. М. К75 Основи 
дискретної математики: навчальний посібник. 
— Ужгород: Рік-У, 2020. — 123 с. 
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/3 
1522/1/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87 
%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0% 
B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D 
1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA.p 
df 

3.Дискретна математика. Навчальний 
посібник. – Ужгород: ПП «АУТДОРШАРК», 
2021. – 124 с. 
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/3 
6740/1/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87 
%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0% 
B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%81 
%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0% 
BA%20%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA 
%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B 
0%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5% 
D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA 
%D0%B0%20.pdf 

4.Дискретна математика. Практикум 
[Електронний ресурс]: навч. посібник для 
студ. спеціальностей 121 «Інженерія 
програмного забезпечення», 126 
«Інформаційні системи та технології»/ Т. А. 
Ліхоузова; КПІ   ім. Ігоря Сікорського. – 
Електронні текстові дані (1 файл: 2,7 Мбайт). 
– Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 62 
с. 
https://core.ac.uk/download/pdf/323530137.pdf 
5.Денисова Т. В. Д33 Дискретна математика [Електронний ресурс] навчальний посібник / Т. В. Денисова, В. Ф. Сенчуков. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, – с.
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/ 

22003 

6.Бондаренко М.Ф., Білоус Н.В., Шубін І.Ю. 
Збірник тестових завдань з дискретної 
математики. Навч. посібник. – Харків 

ХТУРЕ. 2000. –156с. 
https://catalogue.nure.ua/document=23459 

https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/42839/1/LectureDM1Temnikova.pdf
https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/42839/1/LectureDM1Temnikova.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/31522/1/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/31522/1/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/31522/1/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/31522/1/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/31522/1/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/31522/1/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/36740/1/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/36740/1/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/36740/1/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/36740/1/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/36740/1/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/36740/1/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/36740/1/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/36740/1/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/36740/1/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/36740/1/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/323530137.pdf
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/22003
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/22003
https://catalogue.nure.ua/document%3D23459


Лекція 3.(2 год) 
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. 
 

Практична роб. 2. (2 год). Властивості 
бінарних відношень. 
 

Сам. роб. Розробка алгоритмів, що 

реалізують операції над бінарними 

відношеннями 

 

Лекція 4. (1 год) Відображення та 

функції 
1. Функціональні відношення. 
2. Відображення. Типи відображень – 

ін'єкція, бієкція, сюр'єкція. 
3. Реляційна модель даних та реляційна 

алгебра. Операції алгебри відношень. 
4. Принцип Діріхле. Аналітичне
 доведення тотожностей 

 

Практична роб. 3. (2год) Алгебраїчні 
операції та їх властивості. 
 

Сам. роб. Розробка алгоритмів, що 

реалізують алгебраїчні операції 

1. Дискретна математика: Конспект 

лекцій (Частина 1) [Електронний ресурс]: 
навч. посіб. для студ. спеціальності 113 

«Прикладна математика», освітньої програми 

«Наука про  дані та математичне 

моделювання» / О.Л.Темнікова ; КПІ ім. Ігоря 

Сікорського. – Електронні текстові дані (1 

файл: 2,97 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря 

Сікорського, 2021.  –  154 с. 
https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/42839/1/ 

LectureDM1Temnikova.pdf 

2. Коцовський В. М. К75 Основи 

дискретної математики: навчальний посібник. 
— Ужгород: Рік-У, 2020. — 123 с. 
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/3 

1522/1/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87 

%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0% 

B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D 

1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA.p 

df 

3. Дискретна математика. Навчальний 

посібник. – Ужгород: ПП «АУТДОРШАРК», 
2021. – 124 с. 
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/3 

6740/1/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87 

%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0% 

B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%81 

%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0% 

BA%20%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA 

%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B 

0%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5% 

D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA 

%D0%B0%20.pdf 
4. Дискретна математика. Практикум 

[Електронний ресурс]: навч. посібник для 

студ. спеціальностей 121 «Інженерія 

програмного забезпечення», 126 

«Інформаційні системи та технології»/ Т. А. 
Ліхоузова; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – 

Електронні текстові дані (1 файл: 2,7 Мбайт). 
– Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 62 

с. https://core.ac.uk/download/pdf/323530137.pdf 
5.Денисова Т. В. Д33 Дискретна 

математика [Електронний ресурс] : 
навчальний посібник / Т. В. Денисова, В. Ф. 
Сенчуков. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 
2019. – 288 с. ISBN 978-966-676-751-9 
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/ 
22003 

6.Бондаренко М.Ф., Білоус Н.В., Шубін 
І.Ю. Збірник тестових завдань з дискретної 
математики. Навч. посібник. – Харків 
ХТУРЕ. 2000. –156с. 
https://catalogue.nure.ua/document=2345 
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https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/42839/1/LectureDM1Temnikova.pdf
https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/42839/1/LectureDM1Temnikova.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/31522/1/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/31522/1/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/31522/1/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/31522/1/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/31522/1/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/31522/1/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/36740/1/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/36740/1/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/36740/1/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/36740/1/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/36740/1/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/36740/1/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/36740/1/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/36740/1/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/36740/1/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/36740/1/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/323530137.pdf
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/22003
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/22003
https://catalogue.nure.ua/document%3D23459
https://catalogue.nure.ua/document%3D23459


Лекція 5. ( 2 год) Булеві функції. 
1. Ізоморфізм алгебри множин та
 мулевої алгебри. Булеві змінні, булеві 
функції. 
2. Кількість різних наборів
 аргументів та булевих функцій на n 
булевих змінних. Способи завдання 
булевих функцій. 
3. Булеви функції від однієї та двох 
змінних. 
Властивості операцій
 (комутативність, 
асоціативність, дистрибутивність, 
наявність 0) і 
1). Елементарні функції алгебри логіки . 
4. Закони і тотожності алгебри
 логіки. 
Еквівалентні перетворення формул
 алгебри 
логіки. Математична індукція. 
 

Практична роб. 4. (2  год) Булеві 
функції та 
перетворення 
 
Лекція 6. (2 год) Нормальні форми 
Алгебра 
Жегалкіна 
1. Теорема про диз'юнктивне
 розкладання 
функції алгебри логіки. ДНФ, ДДНФ. 
2. Використання теореми про розкладання 
і її висновки для спрощення формул 
алгебри логіки і навпаки. 
3. Перехід   від   таблиці   булевої   
функції   до формули алгебри логіки і 
навпаки. Тотожності алгебри Жегалкіна. 
 
Практична роб. 5. (2 год) Нормальні 
форми 
булевих функцій 
 
Сам. роб.   Виконання   булевих   
перетворень. 
Розробка алгоритмів,   що   реалізують   
булеві 
перетворення 
 
Лекція 7. (2 год) Функціональна 
повнота 
наборів булевих функцій 
1. Поняття повноти набору булевих 
функцій. 
Поняття замкненого класу булевих 
функцій. 
2. Монотонні булеві функції. Булеві 
функції, що 
зберігають 0 і 1. 
3.Замкнені класи булевих функцій. 
Теорема 
Поста про функціональну повноту

1. Дискретна математика: Конспект 
лекцій (Частина 1) [Електронний ресурс]: 
навч. посіб.   для   студ.   спеціальності   113 
«Прикладна математика», освітньої програми 
«Наука про дані та математичне 
моделювання» / О.Л.Темнікова ; КПІ ім. Ігоря 
Сікорського. – Електронні текстові дані (1 
файл: 2,97 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря 
Сікорського, 2021. – 154 с. 
https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/42839/1/ 
LectureDM1Temnikova.pdf 

2.Коцовський В. М. К75 Основи 
дискретної математики: навчальний посібник. 
— Ужгород: Рік-У, 2020. — 123 с. 
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/3 
1522/1/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87 
%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0% 
B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D 
1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA.p 
df 

3.Дискретна математика. Навчальний 
посібник. – Ужгород: ПП «АУТДОРШАРК», 
2021. – 124 с. 
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/3 
6740/1/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87 
%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0% 
B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%81 
%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0% 
BA%20%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA 
%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B 
0%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5% 
D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA 
%D0%B0%20.pdf 

4.Дискретна математика. Практикум 
[Електронний ресурс]: навч. посібник для 
студ. спеціальностей 121 «Інженерія 
програмного забезпечення», 126 
«Інформаційні системи та технології»/ Т. А. 
Ліхоузова; КПІ   ім. Ігоря Сікорського. – 
Електронні текстові дані (1 файл: 2,7 Мбайт).  
– Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 62 

с. https://core.ac.uk/download/pdf/323530137.pdf 

5. Денисова Т. В. Д33 Дискретна 

математика [Електронний ресурс] : 

навчальний посібник / Т. В. Денисова, В. Ф. 
Сенчуков. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 
2019. – 288 с. ISBN 978-966-676-751-9 

http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/ 

22003 

6. Бондаренко М.Ф., Білоус Н.В., Шубін 

І.Ю. Збірник тестових завдань з дискретної 
математики. Навч. посібник. – Харків 

ХТУРЕ. 2000. –156с. 
https://catalogue.nure.ua/document=2345 9 

https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/42839/1/LectureDM1Temnikova.pdf
https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/42839/1/LectureDM1Temnikova.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/31522/1/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/31522/1/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/31522/1/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/31522/1/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/31522/1/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/31522/1/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/36740/1/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/36740/1/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/36740/1/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/36740/1/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/36740/1/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/36740/1/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/36740/1/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/36740/1/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/36740/1/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/36740/1/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/323530137.pdf
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/22003
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/22003
https://catalogue.nure.ua/document%3D23459
https://catalogue.nure.ua/document%3D23459


 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. 
5. Правила склеювання контурів карт 

Карно. Практична роб. 6. (4 год) 
Критерії мінімізації; карти Карно для 
булевих функцій від 3, 4, 5 і 6 змінних. 
Частково -завдані булеві функції. 
Сам. роб. Виконання булевих 
перетворень. Розробка алгоритмів, що 
реалізують булеві перетворення 

Лекція 8 (2 год.): Математична логіка. 
Логіка висловлень 
1. Поняття логіки висловлень. 
2. Дедуктивні висновки у логіці 
висловлень. Обчислення висловлень. 
 

Практична роб.7 (2 год.): 
Обчислення висловлень 

Сам.роб. Індивідуальні завдання за 
варіантами  

 

Лекція 9 (2 год) Математична логіка. 
Логіка предикатів. 
1. Логіка предикатів. Квантори. 
2. Формули у логіці предикатів. 
3. Закони і тотожності у логіці предикатів. 
4. Обчислення предикатів. 
 

Практична роб. 8 (1 год.): Обчислення 

предикатів. 
 

Сам. роб. Формування дедуктивних 
висновків на основі законів алгебри 
висловлень та алгебри предикатів 

 

Лекція 10. (2 год) Комбінаторика. 

Основні поняття  комбінаторного
 аналізу. Перестановки,
 розміщення, 
 сполучення. Застосування 
формули включень та виключень.  
 

Практична роб. 9 (1 год):
 Комбінаторика. Розрахунки за 

формулами 

 

Сам. роб. Продуктивні функції 

1. Дискретна математика: Конспект 

лекцій (Частина 1) [Електронний ресурс]: 
навч. посіб. для студ. спеціальності 113 

«Прикладна математика», освітньої програми 

«Наука про  дані та математичне 

моделювання» / О.Л.Темнікова ; КПІ ім. Ігоря 

Сікорського. – Електронні текстові дані (1 

файл: 2,97 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря 

Сікорського, 2021.  –  154 с. 
https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/42839/1/ 

LectureDM1Temnikova.pdf 

2. Коцовський В. М. К75 Основи 

дискретної математики: навчальний посібник. 
— Ужгород: Рік-У, 2020. — 123 с. 
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/3 

1522/1/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87 

%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0% 

B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D 

1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA.p 

df 

3. А.І. Колосов, Л.Б. Коваленко, С.О. 
Станішевський, А.В. Якунін, Є.С. Пахомова 

Елементи дискретної   математики: 
Навчальний посібник для  студентів 

економічних  і  менеджерських 

спеціальностей. – Харків: ХНАМГ, 2008. – 74 

с. 
http://eprints.kname.edu.ua/6748/1/%D0%95%D 

0%BB_%D0%94%D0%9C_%D0%9A%2B%D0 

%A1%2B%D0%AF%2B%D0%9F_%D0%B7% 

D0%BE_08.pdf 

4. Борисенко О.А.Лекції з дискретної 
математики (множини і логіка): Навчальний 

посібник 3-є вид., випр.. і доп. – Суми: ВТД 

«Університетська книга»,2002. –180с. 
https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/2 

528 

https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/42839/1/LectureDM1Temnikova.pdf
https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/42839/1/LectureDM1Temnikova.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/31522/1/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/31522/1/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/31522/1/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/31522/1/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/31522/1/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/31522/1/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf
http://eprints.kname.edu.ua/6748/1/%D0%95%D0%BB_%D0%94%D0%9C_%D0%9A%2B%D0%A1%2B%D0%AF%2B%D0%9F_%D0%B7%D0%BE_08.pdf
http://eprints.kname.edu.ua/6748/1/%D0%95%D0%BB_%D0%94%D0%9C_%D0%9A%2B%D0%A1%2B%D0%AF%2B%D0%9F_%D0%B7%D0%BE_08.pdf
http://eprints.kname.edu.ua/6748/1/%D0%95%D0%BB_%D0%94%D0%9C_%D0%9A%2B%D0%A1%2B%D0%AF%2B%D0%9F_%D0%B7%D0%BE_08.pdf
http://eprints.kname.edu.ua/6748/1/%D0%95%D0%BB_%D0%94%D0%9C_%D0%9A%2B%D0%A1%2B%D0%AF%2B%D0%9F_%D0%B7%D0%BE_08.pdf
https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/2528
https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/2528


Лекції 10. (2 год) Основи теорії графів. 
Термінологія теорії графів. Способи 

задання графів. Операції над графами. 
Обхід графів. Пошук вшир. Найкоротші 
відстані на основі пошуку вшир. 
 

Практична роб. 10 (2 год): Способи 

задання графів. Операції над графами 

 

Лекція 11. (2 год) 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.  
Практична роб. 11 (2 год): Дерева. 
Обхід дерев. Бектрекінг (пошук з 

поверненнями). Пошук вшир і углиб. 
 

Лекція 12. ( 2 год) Транспортні мережі.  
 

Практична роб. 12. Пошук маршруту у 

графі. Пошук відстані між вершинами 

графу. 
 

Сам. роб. Найкоротші відстані та 

шляхи у мережах. 

1. Дискретна математика: Конспект 

лекцій (Частина 1) [Електронний ресурс]: 
навч. посіб. для студ. спеціальності 113 

«Прикладна математика», освітньої програми 
«Наука про  дані та математичне 

моделювання» / О.Л.Темнікова ; КПІ ім. Ігоря 

Сікорського. – Електронні текстові дані (1 

файл: 2,97 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря 

Сікорського, 2021.  –  154 с. 
https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/42839/1/ 

LectureDM1Temnikova.pdf 

2. Коцовський В. М. К75 Основи 

дискретної математики: навчальний посібник. 
— Ужгород: Рік-У, 2020. — 123 с. 
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/3 

1522/1/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87 

%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0% 

B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D 

1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA.p 

df 

3. А.І. Колосов, Л.Б. Коваленко, С.О. 
Станішевський, А.В. Якунін, Є.С. Пахомова 

Елементи дискретної   математики: 
Навчальний посібник для  студентів 

економічних  і  менеджерських 

спеціальностей. – Харків: ХНАМГ, 2008. – 74 

с. 
http://eprints.kname.edu.ua/6748/1/%D0%95%D 

0%BB_%D0%94%D0%9C_%D0%9A%2B%D0 

%A1%2B%D0%AF%2B%D0%9F_%D0%B7% 

D0%BE_08.pdf 

4. Борисенко О.А.Лекції з дискретної 
математики (множини і логіка): Навчальний 

посібник 3-є вид., випр.. і доп. – Суми: ВТД 

«Університетська книга»,2002. –180с.
 

Заочна форма навчання 

Перелік питань/завдань, що виноситься 
на обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали 

та ресурси 

Лекція (2 год.): 
1. Вступ. Цілі і задачі курсу. 
2. Основні поняття теорії множин. 
3. Відношення та їх властивості. 
4. Відображення та функції. 
 

Практична роб. 1 (2 год.): 
Операції на множинах. Алгебра множин. 
Властивості бінарних відношень. 
Алгебраїчні операції та їх властивості. 
 
Сам. роб. Використання основних 
тотожностей теорії множин для розв’язання 
задач. Розробка алгоритмів, що реалізують 
операції на множинах. Розробка 
алгоритмів, що реалізують операції над 
бінарними відношеннями. 
Розробка алгоритмів, що реалізують 
алгебраїчні операції. 

1. Дискретна математика: Конспект лекцій 
(Частина 1) [Електронний ресурс]: навч. посіб. 
для студ. спеціальності 113 «Прикладна 
математика», освітньої програми «Наука 
продані та математичне моделювання» / 
О.Л.Темнікова ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – 

Електронні текстові дані (1 файл: 2,97 Мбайт). – 

Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021.–154с. 
https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/42839/1/Le

ctureDM1Temnikova.pdf 

2. Коцовський В.М. Основи дискретної 
математики: навчальний посібник. Ужгород: 
Рік-У, 2020. 123 с. 
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/315

22/1/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0

%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0

%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0

%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf 

https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/42839/1/LectureDM1Temnikova.pdf
https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/42839/1/LectureDM1Temnikova.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/31522/1/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/31522/1/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/31522/1/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/31522/1/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/31522/1/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/31522/1/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf
http://eprints.kname.edu.ua/6748/1/%D0%95%D0%BB_%D0%94%D0%9C_%D0%9A%2B%D0%A1%2B%D0%AF%2B%D0%9F_%D0%B7%D0%BE_08.pdf
http://eprints.kname.edu.ua/6748/1/%D0%95%D0%BB_%D0%94%D0%9C_%D0%9A%2B%D0%A1%2B%D0%AF%2B%D0%9F_%D0%B7%D0%BE_08.pdf
http://eprints.kname.edu.ua/6748/1/%D0%95%D0%BB_%D0%94%D0%9C_%D0%9A%2B%D0%A1%2B%D0%AF%2B%D0%9F_%D0%B7%D0%BE_08.pdf
http://eprints.kname.edu.ua/6748/1/%D0%95%D0%BB_%D0%94%D0%9C_%D0%9A%2B%D0%A1%2B%D0%AF%2B%D0%9F_%D0%B7%D0%BE_08.pdf
https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/2528
https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/2528
https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/42839/1/LectureDM1Temnikova.pdf
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3.Дискретна математика. Навчальний  посібник. 
– Ужгород: ПП «АУТДОРШАРК», 2021. 124 с. 
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/367

40/1/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0
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4.Дискретна математика. Практикум 
[Електронний ресурс]: навч. посібник для студ. 
Спеціальностей 121 «Інженерія програмного 
забезпечення», 126 «Інформаційні системи та 
технології»/ Т. А. Ліхоузова; КПІ   ім. Ігоря 
Сікорського. – Електронні текстові дані (1 
файл: 2,7 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря 
Сікорського, 2020. – 62 с. 
https://core.ac.uk/download/pdf/323530137.pdf 

5.Денисова Т. В. Дискретна математика 
[Електронний ресурс] : навчальний посібник / 
Т. В. Денисова, В. Ф. Сенчуков. – Харків : 
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019. – 288 с.  
6.Бондаренко М.Ф., Білоус Н.В., Шубін І.Ю. 
Збірник тестових завдань з дискретної 
математики. Навч. посібник. – Харків ХТУРЕ. 
2000. –156с. 
https://catalogue.nure.ua/document=2345 

Лекція (2 год.): 

1. Булеві функції. 
2. Нормальні форми Алгебра Жегалкіна. 
3. Функціональна повнота наборів мулевих 
функцій. 
 

Практична роб. 2 (2 год.): 
Булеві функції та перетворення Нормальні 
форми булевих функцій. Критерії 
мінімізації; карти Карно для мулевих 
функцій від 3, 4, 5 і 6 змінних. Частково-

завдані булеві функції. 
 

Сам. роб. Виконання булевих перетворень. 
Розробка алгоритмів, що реалізують булеві 
перетворення. Виконання булевих 
перетворень. Розробка алгоритмів, що 
реалізують булеві перетворення 

1. Дискретна математика: Конспект лекцій 
(Частина 1) [Електронний ресурс]: навч. 
посіб. для студ. спеціальності 113 
«Прикладна математика», освітньої програми 
«Наука про дані та математичне 
моделювання» / О.Л.Темнікова ; КПІ ім. Ігоря 
Сікорського. – Електронні текстові дані (1 
файл: 2,97 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря 
Сікорського, 2021. – 154 с. 
https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/42839/1/L
ectureDM1Temnikova.pdf 

2. Коцовський В.М. Основи дискретної 
математики: навчальний посібник. Ужгород: 
Рік-У, 2020. 123 с. 
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/31
522/1/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%
D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8
%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%
96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf 
3. Дискретна математика. Навчальний 

посібник. – Ужгород: ПП «АУТДОРШАРК», 
2021. – 124 с. 
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/367
40/1/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0
%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0
%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%
D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%
94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B
5%D1%82%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D
0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D
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https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/31522/1/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf
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https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/36740/1/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/36740/1/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/36740/1/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/36740/1/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/36740/1/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/36740/1/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/36740/1/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/36740/1/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20.pdf


1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20.pdf 
4. Денисова Т. В. Д33 Дискретна математика 

[Електронний ресурс] : навчальний посібник / 
Т. В. Денисова, В. Ф. Сенчуков. – Харків : 
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019. – 288 с. ISBN 978-
966-676-751-9 
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/ 
22003 

5. Бондаренко М.Ф., Білоус Н.В., Шубін І.Ю. 
Збірник тестових завдань з дискретної 
математики. Навч. посібник. – Харків ХТУРЕ 
2000.156с. 
https://catalogue.nure.ua/document=2345 9 

Лекція (2 год.): 
1. Математична логіка. Логіка висловлень. 
2. Математична логіка. Логіка предикатів. 
3. Комбінаторика. 
 

Практична роб. 3 (2 год.): 
Обчислення висловлень. 
Обчислення предикатів. 
Комбінаторика. 
 
Сам.роб. Індивідуальні завдання за
варіантами. Формування дедуктивних
висновків на основі законів алгебри 
висловлень та алгебри предикатів.
Продуктивні функції. 

1.Дискретна математика: Конспект
лекцій (Частина 1) [Електронний ресурс]: 
навч. посіб.   для   студ.   спеціальності   113 

«Прикладна математика», освітньої програми 

«Наука про дані та математичне 

моделювання» / О.Л.Темнікова ; КПІ ім. Ігоря 

Сікорського. – Електронні текстові дані (1 

файл: 2,97 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря 

Сікорського, 2021. – 154 с. 
https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/42839/1/ 

LectureDM1Temnikova.pdf 

2.Коцовський В. М. К75 Основи
дискретної математики: навчальний посібник. 
— Ужгород: Рік-У, 2020. — 123 с. 
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/3 

1522/1/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87 

%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0% 

B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D 

1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA.p 

df 

3.А.І. Колосов, Л.Б. Коваленко, С.О.
Станішевський, А.В. Якунін, Є.С. Пахомова 

Елементи дискретної математики: 
Навчальний посібник для студентів 

економічних і менеджерських 

спеціальностей. – Харків: ХНАМГ, 2008. – 74 

с. 
http://eprints.kname.edu.ua/6748/1/%D0%95%D 

0%BB_%D0%94%D0%9C_%D0%9A%2B%D0 

%A1%2B%D0%AF%2B%D0%9F_%D0%B7% 

D0%BE_08.pdf 

4.Борисенко О.А.Лекції   з   дискретної
математики (множини і логіка): Навчальний 

посібник 3-є вид., випр.. і доп. – Суми: ВТД 

«Університетська книга»,2002. –180с. 
https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/2 
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Лекції (- год) 
Непередбачено навчальним планом 
спеціальності. 
Практична роб. (-год): непередбачено 
навчальним планом спеціальності. 
Сам. роб. Найкоротші відстані та 

1.Дискретна математика: Конспект
лекцій (Частина 1) [Електронний ресурс]: 
навч. посіб.   для   студ.   спеціальності   113 
«Прикладна математика», освітньої програми 
«Наука про дані та математичне 

моделювання» / О.Л.Темнікова ; КПІ ім. Ігоря 

https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/36740/1/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20.pdf
https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/42839/1/LectureDM1Temnikova.pdf
https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/42839/1/LectureDM1Temnikova.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/31522/1/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/31522/1/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/31522/1/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/31522/1/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/31522/1/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/31522/1/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf
http://eprints.kname.edu.ua/6748/1/%D0%95%D0%BB_%D0%94%D0%9C_%D0%9A%2B%D0%A1%2B%D0%AF%2B%D0%9F_%D0%B7%D0%BE_08.pdf
http://eprints.kname.edu.ua/6748/1/%D0%95%D0%BB_%D0%94%D0%9C_%D0%9A%2B%D0%A1%2B%D0%AF%2B%D0%9F_%D0%B7%D0%BE_08.pdf
http://eprints.kname.edu.ua/6748/1/%D0%95%D0%BB_%D0%94%D0%9C_%D0%9A%2B%D0%A1%2B%D0%AF%2B%D0%9F_%D0%B7%D0%BE_08.pdf
http://eprints.kname.edu.ua/6748/1/%D0%95%D0%BB_%D0%94%D0%9C_%D0%9A%2B%D0%A1%2B%D0%AF%2B%D0%9F_%D0%B7%D0%BE_08.pdf
https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/2528
https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/2528


шляхи у мережах. Виявлення компонент 
зв'язності у неорієнтованих графах. 
Пошук маршруту у графі. Пошук 
відстані між вершинами графу. 
Найкоротші відстані та шляхи у мережах. 

Сікорського. – Електронні текстові дані (1 

файл: 2,97 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря 

Сікорського, 2021. – 154 с. 
https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/42839/1/ 

LectureDM1Temnikova.pdf 

2.Коцовський В. М. К75 Основи
дискретної математики: навчальний посібник. 
— Ужгород: Рік-У, 2020. — 123 с. 
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/3 

1522/1/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87 

%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0% 

B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D 

1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA.p 

df 

3.А.І. Колосов, Л.Б. Коваленко, С.О.
Станішевський, А.В. Якунін, Є.С. Пахомова 

Елементи дискретної математики: 
Навчальний посібник для студентів 

економічних і менеджерських 

спеціальностей. – Харків: ХНАМГ, 2008. – 74 

с. 
http://eprints.kname.edu.ua/6748/1/%D0%95%D 

0%BB_%D0%94%D0%9C_%D0%9A%2B%D0 

%A1%2B%D0%AF%2B%D0%9F_%D0%B7% 

D0%BE_08.pdf  

 

 

 

 
 

6. Політика курсу 

Політика щодо відвідування навчальних занять. Згідно з «Положенням про порядок оцінювання рівня 
навчальних досягнень студентів в умовах ЄКТС в ІДГУ» студенти мають обов’язково бути присутніми 
на практичних заняттях. Студент, який з поважних причин, підтверджених документально, був відсутній 
на практичному занятті, має право на відпрацювання у двотижневий термін після повернення до 
навчання. Студент, який не використав надане йому право у встановлений термін або пропустив заняття 
без поважних причин, отримує за кожне пропущення заняття 0 балів. Студенти, які навчаються за 
індивідуальним графіком, мають в повному обсязі виконати додаткові індивідуальні завдання, 
попередньо узгодивши їх з викладачем. Присутність на модульній контрольній роботі є обов’язковою. У 
випадку відсутності студента на проміжному контролі з поважної причини, підтвердженої документально, 
йому призначається інша дата складання модульної контрольної роботи. 
Політика академічної доброчесності. Студенти мають дотримуватись правил академічної доброчесності 
відповідно до «Кодексу академічної доброчесності ІДГУ». Наявність академічного плагіату в 

студентських роботах є підставою для виставлення негативної оцінки. Списування студентів під час 

проведення модульної  контрольної роботи є підставою для дострокового припинення її складання та 
виставлення негативної оцінки. 
 

7. Проміжний і підсумковий контроль 

Форма проміжного контролю 

Проміжний контроль проводиться у формі модульної контрольної роботи. До проміжного 

контролю допускаються всі студенти. Модульна контрольна робота (проводиться в тестовій 
формі, кожен варіант включає 30 питань, відповіді на які дають можливість всебічно оцінити 
рівень знань студента). 
Форма підсумкового контролю – залік. 

 

https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/42839/1/LectureDM1Temnikova.pdf
https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/42839/1/LectureDM1Temnikova.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/31522/1/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/31522/1/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/31522/1/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/31522/1/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/31522/1/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/31522/1/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf
http://eprints.kname.edu.ua/6748/1/%D0%95%D0%BB_%D0%94%D0%9C_%D0%9A%2B%D0%A1%2B%D0%AF%2B%D0%9F_%D0%B7%D0%BE_08.pdf
http://eprints.kname.edu.ua/6748/1/%D0%95%D0%BB_%D0%94%D0%9C_%D0%9A%2B%D0%A1%2B%D0%AF%2B%D0%9F_%D0%B7%D0%BE_08.pdf
http://eprints.kname.edu.ua/6748/1/%D0%95%D0%BB_%D0%94%D0%9C_%D0%9A%2B%D0%A1%2B%D0%AF%2B%D0%9F_%D0%B7%D0%BE_08.pdf
http://eprints.kname.edu.ua/6748/1/%D0%95%D0%BB_%D0%94%D0%9C_%D0%9A%2B%D0%A1%2B%D0%AF%2B%D0%9F_%D0%B7%D0%BE_08.pdf


8. Критерії оцінювання результатів навчання 

Для визначення рівня засвоєння здобувачами 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. 
Шкала та схема формування підсумкової оцінки 

Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в підсумкову оцінку за 

традиційною шкалою 

Підсумковий бал Оцінка за традиційною шкалою 

51-100 Зараховано 

1-50 Не зараховано 

 

Підсумкова оцінка виставляється за результатами поточного та проміжного контролю. Під час 

поточного контролю оцінюються відповіді студента на практичних заняттях та результати самостійної, 
індивідуальної роботи. Нарахування балів за поточний контроль відбувається відповідно до «Положення 
про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень студентів в умовах ЄКТС в ІДГУ» 

http://idgu.edu.ua/wp- 

content/uploads/2020/09/polozhennja_pro_porjadok_ocinjuvannja_rivnja_navchalnyh_dosjahnen_zi_zmina my-

vid-28.08.2020-protokol-1.pdf 

Схема розподілу балів 

 Поточний контроль 
(середньозважений бал за виконанні лабораторні роботи та 

виконання індивідуальних та самостійних завдань) 

Проміжний контроль 
(за результатами виконання 

модульної контрольної роботи) 
Максимальна 
кількість балів 

70 балів 30 балів 

Мінімальний 
пороговий рівень 

36 бал 16 балів 

 

Критерії оцінювання під час аудиторних занять 

Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

5 балів 

Студент вільно володіє навчальним матеріалом, ґрунтовно та всебічно розкриває зміст 
питання із використанням наукових термінів; викладає самостійно, вільно, 
аргументовано, проявляє нешаблонність мислення;  висловлює свої думки, робить 
аргументовані висновки, рецензує відповіді 
інших студентів. Повністю виконані завдання для самостійної роботи. 

4 бали  

Студент достатньо повно володіє навчальним матеріалом, застосовує знання на 
практиці; самостійно вміє робити логічні висновки й узагальнення; але допускає 
незначні огріхи при відповіді на питання чи прослідковується деяка неповнота 
відповіді, кострубатість і скутість у висловленій думці, або не демонструє здатність 
висловлювати та аргументувати своє ставлення до альтернативних поглядів на 
питання. Недостатньо повно виконані завдання для самостійної роботи. 

3 бали 

Студент володіє понятійним і фактичним апаратом; розкриває теоретичні відомості з 
питань дисципліни; знає основні теоретичні  положення з питань курсу. Однак, окремі 
аспекти питання не достатньо аргументовані або порушена послідовність викладу; 
пояснення термінів неповні або не науковому рівні; не демонструє здатність до 
глибокого аналізу, використання обов’язковою літературою, не може повністю 
розкрити сутність окремих технологій, навести власні приклади. Завдання для 
самостійної роботи виконані частково. 

2 бали 

Студент володіє мінімальним понятійним і фактичним апаратом; розкриває зміст 
питання поверхово, фрагментарно, непослідовно, без  використання наукових 
термінів; орієнтується в основних поняттях дисципліни, однак допускає суттєві 
помилки при їх розкритті; в усній відповіді переважає описовість, мова спрощена, 
неправильно узагальнюються висновки. Крім того, не може навести приклади до 
теоретичного пояснення; відтворює матеріал на репродуктивному рівні. Завдання для 
сам. роботи не виконані. 

1 бал  

Характер відповіді дає підставу стверджувати, що студент неправильно зрозумів зміст 
питання або не знає правильної відповіді, а саме: не розкрив зміст питання, що 
демонструє недостатній рівень підготовки фахівця; не вміє встановити логічні зв’язки 
між поняттями; не може навести приклади; мова спрощена, не вміє робити висновки. 
Завдання для самостійної роботи не виконані. 

http://idgu.edu.ua/wp-



