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Назва курсу «Дискретна математика» 

Викладач (-і) Якименко Ігор Зіновійович 

Профайл викладача (-ів) http://www.tneu.edu.ua/educational-

subdivisions/fkit/department-kb-fkit/  

Контактний тел. +380352-475050 ext. 56501 

E-mail: jiz@tneu.edu.ua  

Сторінка курсу в moodle  https://moodle.tneu.edu.ua  

Консультації  

 

1. Анотація до курсу. Дискретна математика — це розділ сучасної теоретичної, або 

математичної, кібернетики, в якому закладаються основи теорії і практики проектування та 

використання електронних обчислювальних машин і програмування, тому дискретну 

математику ще називають “ комп’ютерною математикою ”.  

 

2. Пререквізити.  
Раніше вивчені дисципліни необхідні для освоєння курсу: базовий обсяг знань з теорії 

ймовірності, математичного аналізу, систематичних та ґрунтовних знань із суміжних курсів 

«Теорія імовірності та математична статистика», «Математичний аналіз», а також 

цілеспрямованої роботи на лекційних та практичних заняттях, самостійної роботи студентів. 
Постреквізити. Дисципліни, які будуть використовувати результати навчання даного 

курсу: «Програмування», «Проектування баз даних»,  «Криптографія», «Алгоритми та 

структури даних», «Дослідження та проектування систем захисту інформації», 

«Криптографічні протоколи», «Безпека інтернет-речей», стажування, підготовка випускної 

кваліфікаційної роботи. 

 

3. Мета та цілі курсу. 
Метою викладання дисципліни “Дискретна математика” є засвоєння теоретичних 

знань набуття практичних навичок з основ дискретної математики, потрібних студентам, які 

спеціалізуються в галузях прикладної математики та інформатики, математичної кібернетики 

і в подальшому вивчатимуть такі розділи сучасної інформатики, як теорія алгоритмів і 

математична логіка, системне програмування, системи автоматизованого керування, системи 

аналізу і проектування обчислювальної техніки та інших пристроїв дискретної дії, системи 

обробки і передачі інформації, аналіз даних, оптимізація обчислень, системи штучного 

інтелекту, комп’ютерної графіки, розпізнавання образів тощо.  

Результати навчання: 
1 Вміння застосовувати в дослідницькій і прикладній діяльності сучасний 

математичний апарат дискретної математики. 

2. Здійснення декомпозиції проектної задачі. 

3. Вміння професійно використовувати методи дискретної математики при побудові 

алгоритмів. 

4. Вміння формулювати критерії оцінки якості проектних рішень 

5. Розуміння математичного змісту конкретних прикладних завдань та необхідність і 

можливість їх використання в практичній фаховій діяльності; 

6. Вміння вирішувати завдання теоретичного і прикладного характеру з різних розділів 

дискретної математики, доводити твердження, будувати моделі об'єктів і понять. 

7. Організовувати власну професійну діяльність, обирати оптимальні методи та 

способи розв’язування складних спеціалізованих задач та практичних проблем у 
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професійній діяльності, оцінювати їхню ефективність. 

8. Використовувати результати самостійного пошуку, аналізу та синтезу інформації з 

різних джерел для ефективного рішення спеціалізованих задач професійної діяльності. 

9. Критично осмислювати основні теорії, принципи, методи і поняття у навчанні та 

професійній діяльності. 

 

4 Загальна інформація про дисципліну  

Ступінь вищої освіти Бакалавр 

Спеціальності Будь-яка 

Курс (рік навчання) 1 

Семестр 2 

Формат курсу Очний (offline) 

Нормативна \ вибіркова Обов’язкова 

Загальна кількість год/ 

кредитів 
150/5 

Лекції, год. 30 

Практичні, год 30 

Самостійна робота, год. 86 

 

5. Перелік тем 

Тема 1. Основні поняття теорії множин і відношень 

Тема 2. Відношення множин 

Тема 3. Властивості відношень 

Тема 4. Елементи теорії графів 

Тема 5. Способи задання графів 

Тема 6. Операції над графами 

Тема 7. Гамільтонові та ейлерові графи 

Тема 8. Пошук мінімальних шляхів на графах 

Тема 9. Транспортна мережа і потоки в ній 

Тема 10. Основи математичної логіки 

Тема 11. Нормальні форми 

Тема 12. Булеві функції 

Тема 13. Модулярна арифметика та теорія чисел 

Тема 14. Основні теореми теорії чисел 

Тема 15. Елементи комбінаторики. Основні формули та методи 

 

6. Рекомендовані джерела інформації 

1. Журавчак  Л. М.  Дискретна математика для програмістів : навч. посіб. – 

Львів : Львівська політехніка, 2019. – 420 с. 

2. Гвоздьова Є. В.  Гірник , М. О.  Дискретна математика: навч. посіб. для 

студентів напрямів підгот. «Комп'ютерні науки» та «Економічна кібернетика» / Укоопспілка, 

Львів. комерц. акад. — Львів: Вид-во Львів. комерц. акад., 2015. — 123 c. 

3. Спекторський І.  Я. , Стусь О.  В. , Статкевич В.  М. Дискретна математика 

(Електронний ресурс) : розрахункові роботи для студентів спеціальностей 124 «Системний 

https://ela.kpi.ua/handle/123456789/21589
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3 
 

аналіз», 122 «Комп’ютерні науки» / КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 

файл: 578 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 84 с. 

4. Андерсон Джеймс. Дискретная математика и комбинаторика / Джеймс 

Андерсон. – М.: Вильямс, 2019. – 960 с.  

5. Кривий С.Л. Дискретна математика / С.Л. Кривий. – К.: Букрек, 2017. – 568 с. 

6. Оглобліна О. І., Сушко Т. С., Шрамко С. В. Елементи теорії чисел : навчальний 

посібник. — Міністерство освіти і науки України, Сумський державний університет, 2015. — 

185 с. 

7. Тишин, В.В. Дискретная математика в примерах и задачах / В.В. Тишин. - 

СПб.: BHV, 2017. - 336 c. 

8. Хаггарти, Р. Дискретная математика для программистов / Р. Хаггарти. - М.: 

Техносфера, 2016. - 400 c. 

9. Чашкин, А.В. Дискретная математика: Учебник / А.В. Чашкин. - М.: Академия, 

2018. - 400 c. 

10. Шевелев, Ю.П. Дискретная математика: Учебное пособие / Ю.П. Шевелев. - 

СПб.: Лань, 2018. - 592 c. 

 

7. Система оцінювання та вимоги.  

Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з дисципліни “Дискретна математика” 

визначається як середньозважена величина, залежно від питомої ваги кожної складової 

залікового кредиту: 

Заліковий модуль 1 - 20% 

Заліковий модуль 2 (підсумкова контрольна робота) – 20% 

Заліковий модуль 3 (оцінка за КПІЗ, враховуючи поточне опитування)  - 20% 

Заліковий модуль 4 ( екзамен) – 40%  

Будь-яке завдання, за яке студент отримав оцінку, яка його не задовольняє, може бути 

повторно перездано протягом наступних двох тижнів.  

Незадовільну оцінку за заліковий модуль студент може перездати до здачі наступного 

модуля. 

Шкала оцінювання: 

За шкалою 

ТНЕУ 

За національною 

шкалою 

За шкалою ECTS 

90–100 відмінно А (відмінно) 

85–89 добре В (дуже добре) 

75-84 С (добре) 

65-74 задовільно D (задовільно) 

60-64 E (достатньо) 

35-59 незадовільно FX (незадовільно з можливістю повторного 

складання) 

1-34 F (незадовільно з обов’язковим повторним курсом) 

8. Навчальні ресурси  

№ Найменування 

1. Обладнання: проектор, комп’ютери з доступом до мережі Інтернету. 

2. Програмне забезпечення: FoxitReader, WinZip, Total Commander, Dev С++, 

Python 3.5.8, Ubuntu 19.04 

 

  

http://feedproxy.google.com/~r/PythonInsider/~3/Pirbj3v2YiI/python-358-is-now-available.html
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9. Політики курсу.  
Академічна доброчесність. Дотримання академічної доброчесності студентами 

передбачає: 

- самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового 

контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога 

застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей); 

- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, 

відомостей; 

- дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 

- надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) 

діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації. 

Порушенням академічної доброчесності вважається: 
академічний плагіат - оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) 

результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) 

та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів 

без зазначення авторства; 

самоплагіат - оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих 

наукових результатів як нових наукових результатів; 

фабрикація - вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі 

або наукових дослідженнях; 

фальсифікація - свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються 

освітнього процесу чи наукових досліджень; 

списування - виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, 

крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання. 

За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути притягнені 

до такої академічної відповідальності: 

- повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо); 

- повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми. 

Політика запізнення. За несвоєчасно виконані завдання буде накладено штраф 10 

відсотків від загальної кількості балів за це завдання. Примітка. Виключення можуть бути 

зроблені до невчасно зданих завдань з поважних причин.  

Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних 

причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може відбуватись в он-лайн 

формі за погодженням із керівником курсу. 


