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І. Загальні відомості 

 Кредитний модуль “Компютерна  дискретна математика” відноситься 

до циклу «Професійної та практичної підготовки» складається з трьох 

частин: теорія множин, відношень, математична логіка й теорія графів. 

У структурно-логічній схемі навчання кредитний модуль 

“Комп`ютерна дискретна математика” розміщений у 1-му семестрі. 

Кредитний модуль: обсягом 5 кредитів ECTS. 
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ІІІ. Мета і завдання модуля (дисципліни) 

Дисципліна “Комп`ютерна дискретна математика”  є однією з 

фундаментальних дисциплін при підготовці спеціалістів напряму “Програмна 

інженерія”. 



Дисципліна “Комп`ютерна дискретна математика”  викладається у 

першому семестрі, що дає можливість використовувати одержані знання, 

практичні навички при подальшому вивченні інших спеціальних дисциплін. 

Метою й завданням вивчення дисципліни “Комп`ютерна дискретна 

математика” є: 

— надання студентові знань з таких розділів дискретної математики, як 

теорія множин, математична логіка і теорія графів; 

— вироблення вмінь і навичок розв’язувати задачі з цих розділів, 

визначення можливостей розв’язування прикладних задач з використанням 

набутих знань; 

— розвинути у студентів математичне мислення для подальшого 

опанування інших спеціальних курсів. 

Дисципліна “Комп`ютерна дискретна математика” потребує 

систематичного теоретичного матеріалу та його послідовного закріплення 

шляхом виконання практичних завдань і самостійної роботи студентів. 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен  

ЗНАТИ: 

— способи опису множин і їхніх елементів; 

— операції над множинами; 

— властивості операцій над множинами; 

— відношення, властивості відношень, області визначення та значення 

відношень, способи задання відношень; 

— типи, композиції відношень; 

— сутність логіки, її роль у діяльності людини; 

— основи 16 булевих функцій; 

— таблиці істинності і їхня роль у встановленні істинності складних 

висловлювань; 

— поняття: предикат, терм, квантор, булева формула, алгебра 

Жегалкіна, многочлен Жегалкіна; 

— теорему Поста, повні набори булевих функцій замкнутісь; 



— основні поняття теорії графів; властивості різних типів графів; 

— задачі на графах; 

— алгоритми розв’язування типових задач планування мереж. 

 

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; 

— використовувати таблиці істинності для встановлення властивостей 

мулевих функцій; 

— перевіряти повноту і замкнутість наборів булевих функцій; 

— приводити формули до заданого базису до многочленів Жегалкіна; 

— застосовувати булеві функції до логічних схем; 

— виконувати операції над графами; 

— виконувати алгоритм Краскала для отримання мінімального 

стягуючого лісу. 

Викладений матеріал може бути використаний при вивченні багатьох 

дисциплін професійної підготовки, таких як “Організація баз даних та 

знань”, “Програмне забезпечення інтелектуальних систем”, «Архітектура 

комп’ютера» та «Захист інформації”, «Нечітка логіка». 

 

 

IV. Зміст кредитного модуля 

Розділ 1. Множини 

Тема 1.1. Множина та її елементи 

Тема 1.2. Операції над множинами 

 



Розділ 2. Відношення множин  

Тема 2.1. Види відношень між множинами 

Тема 2.2. Закони композиції 

Розділ 3. Логічні функції 

Тема 3.1. Логічні функції 

Тема 3.2. Тотожні перетворення 

Тема 3.3. Алгебра Жегалкіна 

Тема 3.4. Мінімізація булевих функцій. Метод Кванта 

Розділ 4. Досконалі булеві формули  

Тема 4.1. Розв’язування логічних задач 

Розділ 5. Теорія графів. 

Тема 5.1. Графи, визначення, властивості та операції над ними  

Тема 5.2. Дерева. 

Розділ б. Орієнтовані графи  

Тема 6.1. Орієнтовані графи 

Тема 6.2. Задачі оптимізації на графах. 

 

V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення 

Навчання проходить у вигляді лекцій та практичних занять. Вивчення 

дисципліни передбачає велику інтенсивність самостійної роботи. Перевірка 

результатів виконання має за головну мету продовження процесу вивчення 

матеріалу з поясненням труднощів, що виникають в ході СРС. 

Додаткове індивідуальне консультування проводиться один раз на 

тиждень за графіком.   
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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) 3 домашні контрольні роботи. 

 

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; 

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 — 21. Максимальна кількість балів за всі контрольні роботи 

дорівнює 21 балів х 3 = 63 бали. 

Кожна контрольна робота складається з 5 завдань, кожне з яких 

оцінюється в 4 бали, а одне завдання підвищеної складності — в 5 балів. 

Виконання кожного завдання оцінюється від 0 до 4 (5) балів. 

4. Домашня контрольна робота 

Ваговий бал — 9. Максимальна кількість балів за всі контрольні роботи 

дорівнює 9 балів х 3 ^ 27 балів. 

Кожна контрольна робота складається з 3 завдань, кожне з яких 

оцінюється в 3 балів. Виконання кожного завдання оцінюється від 0 до 3 

балів. 

5. Штрафні та заохочувальні бали за: 

— відсутність на практичному занятті без поважної причини –1 бал 

— несвоєчасна здача домашнього завдання без поважної причини –3 

бали 

— розв’язок задачі на контрольній кількома методами (за 1 задачу) +2 

бали 

— правильні відповіді на практичних заняттях понад 3-х відповідей 

+1бал (за 1 відповідь); 

 

Розрахунок шкали (R) рейтингу: 

Сума вагових балів контрольних заходів протягом семестру становить: 

Rc=10+63+27=l00 балів. 

Сума штрафних та заохочувальних балів Rs, яка може бути врахована в 

рейтинговій оцінці студента RD : 

–11= Rs <=+11. 

Отже, рейтингова оцінка RD становить: 

RD = Rс + Rs 

Рейтингова шкала з дисципліни становить R = 100 балів. 



Необхідною умовою допуску до заліку є виконання усіх контрольних 

робіт та рейтинг RD не менше 40 % від Re, тобто 40 балів. 

 

Рейтингова оцінка RD переводиться в ECTS та традиційні оцінки 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  

RD60 Fx  Незадовільно  

RD < 40 або не виконані 

інші умови допуску до заліку  

F  Не допущений  

 

IX. Організація 

Реєстрація на вивчення дисципліни та на семестрову атестацію 

відбувається згідно з установленим порядком проходження навчального 

процесу в НТУУ “КПІ”. 

 
 


