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І. Загальні відомості 

Кредитний модуль “Дискретна математика” включено до циклу “Математичної, при-
родничо-наукової підготовки” нормативної (обов’язкової) частини програми. Він вивчається 
на 1 курсі в I семестрі.  

Кредитний модуль “Дискретна математика” не має дисциплін, що його забезпечують. 
Він вивчається на основі знань, отриманих у школі, зокрема в шкільних курсах алгебри і 
геометрії.  

Кредитний модуль має обсяг 6 кредитів ECTS. 
 

II. Розподіл навчального часу  

Розподіл за видами занять 
(усього год./год. у тижні) 
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Лекції Практичні/ 
семінарські 

Лабораторні/ 
комп’ютерний 

практикум  

СРС 

Модульні  
контрольні 

роботи 
(кільк.) 

Індивід. 
завдання 
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рової 

атестації 

1 НП-01/1 6/216 36/2 18/1 36/2 126 1 — екзамен  

 
III. Мета і завдання кредитного модуля  

Дисципліна “Дискретна математика” є однією з фундаментальних дисциплін при підго-
товці фахівців напряму 6.050101 “Комп’ютерні науки” програм професійного спрямування 
6.08402 “Інформаційні технології проектування” і 6.080407 “Комп’ютерний еколого-
економічний моніторинг”. У кредитному модулі “Дискретна математика” передбачено засвоєн-
ня студентами базових математичних понять та вмінь, які використовуються в багатьох дис-
циплінах, що вивчаються в подальшому. 

Вивчення дисципліни забезпечує такі кредитні модулі програми: “Комп’ютерна схе-
мотехніка та архітектура комп’ютерів”, “Теорія імовірностей, імовірнісні процеси та матема-
тична статистика”, “Системне програмування і операційні системи”, “Технологія програму-
вання та створення програмних продуктів”, “Організація баз даних та знань”, “Методи та за-
соби комп’ютерних інформаційних технологій”, “Комп’ютерні мережі (локальні, корпорати-
вні, глобальні)”, “Системи штучного інтелекту”, “Моделювання систем”, “Чисельні методи в 
інформатиці”, “Системний аналіз та проектування комп’ютерних інформаційних систем”. 

Метою й завданням вивчення дисципліни “Дискретна математика” є: 
— надання студентові знань з таких розділів дискретної математики, як теорія множин, 

відношення, основи комбінаторики, рекурентні співвідношення, алгебра логіки, математична 
логіка, теорія графів; 

— вироблення вмінь і навичок розв’язувати задачі з цих розділів, визначення можливо-
стей розв’язування прикладних задач з використанням набутих знань; 
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— розвинути у студентів математичне мислення для подальшого опанування інших 
спеціальних курсів. 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен  
ЗНАТИ: 

— способи опису множин і їхніх елементів; 
— способи задання множин; 
— операції над множинами; 
— властивості операцій над множинами; 
— відношення, властивості відношень, області визначення та значення відношень, спо-

соби задання відношень; 
— типи, композиції відношень; 
— правила підрахунку кількості елементів у скінченних множинах; 
— рекурентні співвідношення; 
— сутність логіки, її роль у діяльності людини; 
— теорему Поста, повні набори логічних функцій; 
— таблиці істинності і їхню роль у встановленні істинності складних висловлювань; 
— поняття: висловлювання, предикат, терм, квантор, формула, дедуктивні властивості 

теорії; 
— основні поняття теорії графів; властивості різних типів графів; 
— задачі на графах; 
— алгоритми розв’язування типових задач. 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен  
УМІТИ: 

— виконувати дії над елементами множини; 
— використовувати аксіоми порядку для вивчення властивостей відношень; 
— використовувати алгебраїчний підхід до проектування систем обробки інформації; 
— застосовувати метод математичної індукції для доведення математичних теорем; 
— застосовувати елементи комбінаторного аналізу; 
— використовувати таблиці істинності для встановлення істинності висловлень; 
— перевіряти повноту наборів логічних функцій; 
— приводити логічні формули до заданого базису; 
— застосовувати логічні функції до логічних схем; 
— будувати виводи в аксіоматичній теорії числення висловлювань; 
— використовувати графи для моделювання різних об’єктів; 
— виконувати операції над графами; 
— виконувати обхід графів;  
— знаходити оптимальний шлях на графі; 
— будувати мінімальний стягуючий ліс. 

 
IV. Зміст кредитного модуля  

Назви розділів, тем 
Розділ 1. Множини  

Тема 1.1. Множина та її елементи 
Тема 1.2. Операції над множинами 
Тема 1.3. Потужність множини 

Розділ 2. Відношення множин  
Тема 2.1. Відображення, відповідності, відношення. 
Тема 2.2. Види відношень між множинами. Характеристики відношень 
Тема 2.3. Закони композиції. Алгебраїчні системи. Метод математичної індукції 

Розділ 3. Основи комбінаторики 
Тема 3.1. Розміщення. Перестановки. Сполуки 
Тема 3.2. Рекурентні співвідношення 
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Розділ 4. Логічні функції  
Тема 4.1. Логічні функції  
Тема 4.2. Тотожні перетворення  
Тема 4.3. Форми логічних функцій  
Тема 4.4. Мінімізація булевих функцій  

Розділ 5. Математична логіка 
Тема 5.1. Логіка висловлювань  
Тема 5.2. Логіка предикатів 

Розділ 6. Теорія графів  
Тема 6.1. Графи неорієнтовані й орієнтовані. Визначення. Властивості. Операції над гра-

фами  
Тема 6.2. Дерева  
Тема 6.3. Задачі оптимізації на графах 

 
V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення  

Методика вивчення дисципліни полягає в наданні студентам теоретичного матеріалу, 
прикладів задач і методів їх розв’язування, самостійної роботи студентів над теоретичним 
матеріалом та над задачами (домашні завдання), роботі над задачами на практичних занят-
тях, контролю за результатами самостійної роботи студентів у вигляді перевірки самостійно 
розв’язаних задач та проведенням тематичних та модульних контрольних робіт. Студентам у 
користування надаються таблиці. 

З дисципліни один раз на тиждень в позаурочний час проводяться консультації. 
Основною літературою при вивченні кредитного модуля є: 

1. Бондаренко М.Ф. Комп’ютерна дискретна математика. — К.: Вища школа, 2004. — 
315 с. 

2. Бардачов Ю.М., Соколова Н.А., Ходаков B.C. Дискретна математика. — К. : Вища 
школа, 2002. — 287 с. 

3. Сигорский В.П. Математический аппарат инженера. — К.: Техника, 1977 — 768 с. 
4. Медведева В.М., Сидоренко Ю.В., Любченко І.М. Основи дискретної математики. 

К.: НТУУ “КШ”, 2000. — 132 с. 
Література надається студентам в електронній формі. 
 

VI. Мова  
Мова викладання дисципліни — українська. 

 
VII. Характеристика індивідуальних завдань  

Індивідуальні завдання не передбачені навчальним планом. 
 

VIII. Методика оцінювання  
Рейтинг студента з дисципліни складається з балів за: 
1) 3 відповіді та розв’язування задач на практичних заняттях; 
2) 3 контрольні роботи — 2 за поточними розділами та 1 модульна; 
3) відповідь на екзамені. 
Система рейтингових (вагових) балів та критерії оцінювання: 
1. Робота на практичних заняттях 
Ваговий бал — 3, за задачу підвищеної складності — 4. Максимальна кількість балів на 

всіх практичних заняттях дорівнює 3 бали + 3 бали + 4 бали = 10 балів. 
Критерії оцінювання: 
1) студент повністю розв’язав задачу підвищеної складності — 4 бали; 
2) студент повністю розкрив питання або розв’язав задачу — 3 бали; 
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3) студент розкрив питання або правильно розв’язав задачу — 2 бали; 
4) студент неповністю розкрив питання, допустив окремі помилки — 1 бал; 
5) студент не розкрив питання — 0 балів. 
2. Контрольні роботи 
Ваговий бал — 20. Максимальна кількість балів за всі контрольні роботи дорівнює 20 

балів  3 = 60 балів. 
Кожна контрольна робота складається з 5 завдань, кожне з яких оцінюється від 0 до 4 

балів (критерії оцінювання подано раніше). 
3. Штрафні та заохочувальні бали за: 
— відсутність на практичному занятті без поважної причини –1 бал 
— несвоєчасне виконання домашнього завдання без поважної причини –1 бал 
— розв’язок задачі на контрольній кількома методами (за 1 задачу) +2 бали 
— правильні відповіді на практичних заняттях понад 3-х відповідей +1бал (за 1 відпо-

відь). 
Загальний штрафний бал не може бути меншим від –5, а заохочувальний не більше +5. 
Розрахунок шкали (R) рейтингу: 
Сума вагових балів контрольних заходів протягом семестру становить: 

Rc=10+60=70 балів. 
Екзаменаційна складова з дисципліни дорівнює 30% від Rс, а саме: 

Re= Rс*(0,3/(1-0,3))=(70*0,3)/0,7=30 балів. 
Таким чином, рейтингова шкала з дисципліни становить 

R=70+30=100 балів. 
Сума штрафних та заохочувальних балів Rs, яка може бути врахована в рейтинговій 

оцінці студента RD: 
–5= Rs <=+5. 

Отже, рейтингова оцінка RD становить: 
RD = Rс + Rs+Re 

Необхідною умовою допуску до екзамену є виконання всіх контрольних робіт, а також 
стартовий рейтинг (Rc) не менше 40 балів. Для отримання студентом відповідних оцінок 
(ECTS та традиційних) його рейтингова оцінка RD переводиться згідно з таблицею: 

RD  Оцінка ECTS  Традиційна оцінка  
>95  А  Відмінно  
85...94  В  
75...84  С  

Добре  

65...74  D  
60...64  Е  

Задовільно  

RD 59  Fx  Незадовільно  
RС < 40 або не виконані інші 

умови допуску до екзамену  
F  Не допущений  

 
 

IX. Організація  
Реєстрація на вивчення дисципліни та на семестрову атестацію відбувається згідно з 

установленим порядком проходження навчального процесу в НТУУ “КПІ”. 

 


