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ВСТУП 

 

Метою та завданням самостійної роботи є навчити студентів самостійно 

вивчати та працювати з навчальною та спеціальною літературою, що містить 

алгоритми та теореми дискретної математики, допомогти студентам ставити та 

розв’язувати прикладні задачі, користуватися засобами дискретної математики, 

самостійно здобувати необхідні для розв’язування практичних завдань знання.  

Цей навчальний курс викладається паралельно з іншими навчальними 

дисциплінами з інформаційних технологій, алгоритмічних мов, технологій 

програмування та іншими математичними навчальними дисциплінами і 

спрямований на практичне використання та закріплення знань, одержаних під час 

вивчення цих предметів. Базується на знанні навчальних курсів з основ 

програмування та дискретної математики.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: головні моделі даних і експлуатаційні характеристики систем 

управління базами даних, методи та засоби розробки баз даних і баз знань; головні 

поняття і аналітичні моделі дискретної математики;  

уміти: визначати інформаційні потреби обчислювальних процесів; 

розробляти, експлуатувати та забезпечити надійність баз даних.  

Методичні вказівки містять теми та погодинний розклад самостійної роботи, 

а також питання до модульного контролю. Кожна тема містить питання, що 

виносять на самостійне опрацювання; питання для самоперевірки; перелік 

літератури із зазначенням сторінок, де можна знайти відповіді на питання для 

самостійного опрацювання. Студент повинен знайти літературу, вивчити 

необхідні теми, а потім відповісти на питання для самоперевірки.  

Займатися самостійно студент може у бібліотеці або вдома у вільний від 

навчання час. Також студент повинен звертатися за допомогою до викладачів під 

час консультацій, які проводяться на кафедрі згідно з графіком.  
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 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО 

ОПРАЦЮВАННЯ 

 

Тема 1 Головні поняття теорії множин 

1. Визначення множини та способи завдання множин.  

2. Геометрична інтерпретація множин.  

3. Кола Ейлера.  

4. Діаграми Венна 

Питання для самоперевірки 

Питання 1. Для заданої множини A побудувати множину всіх підмножин множини 

A, тобто її булеан (A) 

а) A = {1,2,3}; в) A = {1,{2},{1,2}}; 

б) A = {}; г) A = {,{}}. 

Питання 2. Для множини M = {1,2,3,4} визначити 

а) усі підмножини M; 

б) усі власні підмножини M; 

в) усі двоелементні підмножини M; 

г) усі трьохелементні підмножини M; 

д) усі підмножини M, які містять 1 і 2; 

е) усі підмножини M, які не містять 3; 

є) усі підмножини M з парною кількістю елементів. 

Питання 3. Визначити множину а) (({1,2}));  б) ((())). 

Питання 4.  Множина A складається з n елементів. Яких підмножин множини A 

більше: тих, що мають парну кількість елементів, чи тих, що мають непарну 

кількість елементів? 

Питання 5.  Нехай A скінченна множина, aA і BA. Яких підмножин множини A 

більше: 

а)  тих, що містять елемент a, або тих, що не містять елемент a; 
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б) тих, що включають у себе підмножину B, або тих, що не перетинаються з 

підмножиною B; 

в) тих, що включають  підмножину B, або тих, що не включають підмножину B? 

Питання 6.  Довести, що AB тоді й тільки тоді, коли (A)(B). 

Питання 7.  Довести, що A=B тоді й тільки тоді, коли AB і BA.  

Питання 8.  Довести, що AB тоді й тільки тоді, коли для будь-якої множини C із 

включення CA випливає CB. 

Література: [1 – 4].  

 

Тема 2 Алгебра множин. Методи доведення тотожностей алгебри множин 

1. Операції над множинами. Головні формули теорії множин.  

2. Методи доведення тотожностей алгебри множин.  

3. Асоціативний та комутативний закони.  

4. Закон де Моргана.  

5. Закони поглинання та виключення третього.   

6. Формула включення-виключення. 

Питання для самоперевірки 

Питання 1. Спростити вираз за допомогою тотожних перетворень 

          \ \ \ \A B C A C B A B C C B A        

Питання 2. Довести рівність, використовуючи головні теоретико-множинні 

тотожності (AB)(A B )( AB) = AB. 

Питання 3. У туристичній групі 10 чоловік знають англійську мову, 10 – 

італійську, 6 – іспанську. По дві мови знають: 6 чоловік – англійську та італійську, 

4 – англійську та іспанську, 3 – італійську та іспанську. Одна людина знає всі три 

мови. Скільки туристів у групі?  

Література: [1 – 4].  
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Тема 3 Властивості скінчених та нескінчених множин 

1. Еквівалентність нескінчених множин.  

2. Теорема  Бернштейна.  

3. Злічені та незлічені множини.  

4. Зліченість множин цілих та раціональних чисел. 

5. Незліченість множини дійсних чисел.  

6. Теорема Кантора про незліченність множини всіх точок відрізка [0, 1]. 

7. Множина потужності континууму. Теореми про множини потужності 

континууму. 

Питання для самоперевірки 

Питання 1. Потужність якої множини більша: множина натуральних чисел  або  

множина точок  відрізка  [0, 1]?  

Питання 2. Чи еквівалентні множини A = {y: y= x
3
, 1<x<2} і B = {y: y=3

x
, 3<x<}? 

Питання 3. Нехай A – множина цілих чисел, а B – множина парних чисел. Які з 

наступних відношень справедливі:  

а) A = B;  

б) A  B;  

в) A  B;  

г) A  B;  

д) A  B;  

е) A   B.  

Література: [1 – 4].  

 

Тема 4 Поняття та головні властивості відношень. 

1. Відношення. Головні поняття та визначення  

2. Операції над відношеннями 

3. Властивості відношень 

4. Функції. Головні поняття та визначення  
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Питання для самоперевірки 

Питання 1. Укажіть способи задання бінарного відношення. 

Питання 2. Головна діагональ матриці якого відношення містить лише одиниці? 

Питання 3. Для якого відношення  завжди виконується умова  = –1
? 

Питання 4. Для якого відношення  завжди виконується умова   . 

Питання 5. Увести відношення еквівалентності та часткового порядку на множині 

всіх прямих на площині. 

Питання 6. Укажіть способи задання функцій. 

Питання 7. Яке з наступних тверджень справедливе: 

а) будь-яке бінарне відношення є функцією; 

б) будь-яка функція є бінарним відношенням. 

Питання 8. Задано бінарне  відношення = {<1,1>, <1,3>, <3,1>, <3,4>, <4,3>}. 

Знайти D(), R(),  Перевірити, чи буде відношення   рефлексивним, 

симетричним, антисиметричним, транзитивним. 

Література: [1 – 4].  

 

Тема 5 Булеві функції. Головні поняття та означення. 

1. Визначення булевої функції.  

2. Головні булеві функції двох змінних (кон’юнкція, діз’юнкція, 

заперечення).  

3. Решта булеві функції двох змінних  (x1   x2  –  імплікація, x1 ~  x2   –  

еквівалентність, x1   x2  –  додавання за модулем 2, x1   x2   –  стрілка Пірса, 

x1 |  x2   –  штрих Шеффера). 

4. Формули логіки булевих функцій. 

5. Головні рівнозначності булевих формул. 
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Питання для самоперевірки 

Питання 1. Побудувати таблиці відповідних функцій, з’ясувати, чи еквівалентні  

формули      yxzyyx   і  xz&y  .  

Питання 2. Навести формули логіки булевих функцій. 

Питання 3. У чому полягає рівнозначність перетворення формул булевих функцій?  

Література: [2; 4; 6].  

 

Тема 6 Головні тотожності. Класи булевих функцій двох змінних. 

1. Подвійність. Принцип подвійності. 

2. Булева алгебра (алгебра логіки). Повні системи булевих функцій. 

3. Класи самодвоїстих, лінійних, монотонних функцій. Теорема Поста. 

4. Нормальні форми формул булевих функцій. 

5. Розкладання булевої функції за змінними. 

Питання для самоперевірки 

Питання 1. Що таке конституента 1 та конституента 0? Як вони можуть бути 

подані? 

Питання 2. Яка функція називається двоїстою?  

Питання 3. У чому полягає принцип двоїстості?  

Література: [2; 4; 6].  

 

Тема 7 Методи мінімізації диз’юнктивних та кон’юнктивних нормальних форм 

1. Що називається елементарною кон’юнкцією та елементарною 

диз’юнкцією?  

2. Що таке диз’юнктивна та кон’юнктивна нормальна форма?  

3. Імпліканта булевої функції та її властивості.  

4. Метод Квайна мінімізації булевих функцій.  

5. Метод Квайна Мак-Класки мінімізації булевих функцій.  

6. Метод мінімізації булевих функцій за допомогою діаграм Вейча.  
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Питання для самоперевірки 

Питання 1. Що називається елементарною кон’юнкцією та елементарною 

діз’юнкцією?  

Питання 2. Що таке диз'юнктивна та кон’юнктивна нормальна форма? 

Питання 3. Імпліканта булевої функції та її властивості.  

Питання 4. Назвіть етапи відшукання мінімальних форм булевих функцій.  

Питання 5. Для функції  1 2 3 4, , ,f x x x x  знайти ДДНФ і ДКНФ, використовуючи 

табличне зображення функції. 

              2 3 1 4 1 2 1 4 1 2 3 1 4~ |f x x x x x x x x x x x x x           . 

Питання 6. Для функції  1 2 3 4, , ,f x x x x  знайти ДНФ, використовуючи еквівалентні 

перетворення, та КНФ, використовуючи правило зведення ДНФ до КНФ. 

              3 1 2 4 2 3 2 4 2 3 4 2 3~ | |f x x x x x x x x x x x x x          . 

Питання 7. Для функції  1 2 3 4, , ,f x x x x  побудувати ДКНФ з її КНФ. 

              2 4 1 3 1 2 3 4 1 3 4 2 3~ | | | |f x x x x x x x x x x x x x        . 

Питання 8. Для функції  1 2 3 4, , ,f x x x x  побудувати ДДНФ, використовуючи метод 

Блейка-Порецького. 

              1 4 2 3 2 4 2 3 2 1 4 1 2~ | | |f x x x x x x x x x x x x x         .  

Література: [1; 2; 4; 5].  

 

Тема 8 Головні комбінаторні формули. Правила суми та добутку 

1. Комбінаторні схеми.  

2. Правила суми та добутку.  

3. Складний вибір предметів. 

4. Розміщення та перестановки без повторень 

5. Розміщення та перестановки з повтореннями 

6. Сполучення. Сполучення без повторень та з повтореннями 



 11 

7. Розподіл різноманітних предметів з урахуванням їх порядку в урна. 

 

Питання для самоперевірки 

Питання 1. Надайте визначення розміщення, сполучення та перестановки.  

Питання 2. Сформулюйте комбінаторне правило суми та добутку. 

Питання 3. Скільки різноманітних символів може бути записано кодом Морзе (•,
_
), 

якщо для їх запису використовується не більше п’яти знаків? 

Питання 4. У профком обрано 9 співробітників підприємства. Із них треба обрати 

голову, заступника голови, секретаря і відповідального за розвиток спорту. 

Скількома різними способами це можна зробити?  

Питання 5. Побудувати всі перестановки триелементної множини по 2 і по 3 

елементи.  

Питання 6. Скільки різних слів можна скласти з букв слова “математика”?  

Література: [5; 6]. 

 

Тема 9 Рекурентні співвідношення. Біном Ньютона 

1. Формула Бінома Ньютона та її доведення.  

2. Рекурентне співвідношення порядку k та його розв’язок.  

3. Розбиття натурального числа на доданки.  

  

Питання для самоперевірки 

Питання 1. Знайти функцію, що  задана рекурентним співвідношенням  

a0=2,  an= an-1+4
n
. 

Питання 2. Знайти номер найбільшого члена розкладання (1+0,001)
1000

. 

Питання 3. Скільки раціональных членов містить розкладання   124
4 53  ? 

Література: [3; 5; 6].  

 

 

Тема 10 Твірні функції 
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1. Рекурентне співвідношення порядку k та його розв’язок.  

2. Визначення експоненціальної твірної функції для послідовності. 

3. Твірні функції сполучень.  

4. Використання твірних функцій під час розв’язання комбінаторних задач.  

 

Питання для самоперевірки 

Питання 1. Знайти твірну функцію, яка описує кількість способів розміщення п 

чоловік в трьох кімнатах за умови, що в кожній кімнаті повинно бути не менше 

двох та не більше десяти чоловік. 

Питання 2. Знайти кількість чисел, що складаються з n цифр, всі цифри яких 

непарні, за умови, що всі цифри містяться у числі хоча б один раз, а цифра 5 

з’являється парну кількість раз.  

Питання 3. Знайдіть твірну функцію, що описує кількість способів 

розфарбовування шахівниці, використовуючи червоний, білий та синій кольори.  

Література: [3; 5; 6].  

 

Тема 11 Головні поняття теорії графів. Орієнтовані, неорієнтовані графи 

1. Головні характеристики графів  

2. Неорієнтований та орієнтований графи.  

3. Підграф та ізоморфізм графів.  

4. Інцидентність ребер та вершин; степінь вершини графа.  

Питання для самоперевірки 

Питання 1. Яке з двох тверджень вірне: а) орієнтований граф є окремим випадком 

неорієнтованого графа; б) неорієнтований граф є окремим випадком орієнтованого 

графа? 

Питання 2. Назвати всі можливі способи завдання графів. 

Питання 3. Чи може вершина, що входить в цикл графа, мати степінь, меншу за два? 

Питання 4. Як називається шлях, у якого початок першої дуги співпадає з кінцем 

останньої? 
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Питання 5. Як називається маршрут, у якого перша вершина співпадає з останньою? 

Питання 6. Чи можна стверджувати, що сильно зв’язний граф завжди містить контур? 

Література: [3; 5; 6].  

 

Тема 12 Матриця суміжності та інцидентності графів 

1. Формула Бінома Ньютона та її доведення.  

2. Рекурентне співвідношення порядку k та його розв’язок.  

3. Розділення прав користувачів.  

4. Оптимізація запитів.  

5. Оптимізація баз даних.  

6. Оптимізація конфігурації сервера.  

Питання для самоперевірки 

Питання 1. Що характеризує сума елементів стовпця матриці суміжності 

неорієнтованого графа? 

Питання 2. Які з наступних тверджень є правильними: а) якщо матриця 

суміжності несиметрична, то граф орієнтований; б) якщо граф неорієнтований, 

то матриця суміжності симетрична; в) якщо діагональні елементи матриці 

суміжності – нулі, то граф неорієнтований? 

Питання 3. Що характеризує сума елементів рядка матриці суміжності 

неорієнтованого графа? 

Питання 4. Що характеризує сума елементів стовпця матриці суміжності 

орієнтованого графа? 

Питання 5. Що характеризує сума елементів рядка матриці суміжності 

орієнтованого графа? 

Питання 6. Чи завжди матриця суміжності симетрична щодо головної 

діагоналі?   

Література: [3; 5; 6].  

Тема 13 Маршрути на графі. Зв’язність графів 

1. Визначення множини та способи задання множин.  
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2. Геометрична інтерпретація множин.  

3. Кола Ейлера.  

4. Діаграми Венна 

Питання для самоперевірки 

Питання 1. Як називається шлях, у якого початок першої дуги співпадає з кінцем 

останньої? 

Питання 2. Як називається маршрут, у якого перша вершина співпадає з останньою? 

Питання 3. Чи можна стверджувати, що сильно зв’язний граф завжди містить 

контур? 

Питання 4. Чи може число компонент зв’язності графа перевершувати число його 

вершин? 

Питання 5. Чи правильне твердження про те, що в орієнтованому графові з 

контурами мінімальний шлях може містити контури? 

Питання 6. Як називається зв’язний граф без циклів? 

Питання 7. Нехай n – число вершин, а m – число ребер в зв’язному графові без 

циклів. Які з наступних співвідношень можливі: 

а) n = m; б) n < m; в) n   m; г) n > m; д) n   m? 

Питання 8.  Скільки ребер має зв’язний граф без циклів з n вершинами? 

Література: [4; 5].  

 

Тема 14 Знаходження найкоротших відстаней на графі 

1. Зв’язність орієнтованого графа. Матриці односторонньої і сильної 

зв’язності. 

2. Екстремальні шляхи в навантажених орієнтованих графах. 

3. Алгоритм Форда – Беллмана знаходження мінімального шляху. 

4. Дерева. Кістякові дерева. 

5. Мінімальне кістякове дерево. Алгоритм Краскала. 

 

Питання для самоперевірки 
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Питання 1. Користуючись алгоритмом Форда – Беллмана, знайти мінімальний 

шлях з x1 в x7 в орієнтованому графові, заданому матрицею вагів: 

   4   6  12           

        13  7         

          5       3    

            10   9    

                   8 

                  11 

 

Питання 2. Користуючись алгоритмом Краскала, знайти мінімальне 

кістякове дерево для графа, що заданий матрицею довжин ребер: 

  12   6  20  14 

12      2    4    6 

6    2    10  12 

20   4  10      6 

14   6  12   6    

Література: [3; 6].  

 

Тема 15 Розфарбовування граней і вершин графа 

1. Хроматичне число планарного графа.  

2. Хроматичний многочлен планарного графа.  

3. Теорема про розфарбування довільного планарного графа. 

Питання для самоперевірки 

Питання 1. Який хроматичний многочлен має повний граф?  

Питання 2. Який хроматичний многочлен має цикл з n вершинами? 

Питання 3. Який хроматичний многочлен має граф Петерсена?  

 Література: [5, 6].  
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3 ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 

1 модуль 

1. Нехай a  А. Чи випливає звідси, що {a}  А? 

2. У якому випадку АА∩В? 

3. Назвіть множину, яка є підмножиною будь-якої множини. 

4. Чи може бути множина еквівалентною своїй підмножині? 

5. Потужність якої множини більша: множина натуральних чисел  або  

множина точок  відрізка  [0, 1]? 

6. Вкажіть способи задання бінарного відношення. 

7. Головна діагональ матриці якого відношення містить тільки одиниці? 

8. Для якого відношення  завжди виконується умова  =  
–1 

? 

9. Для якого відношення  завжди виконується умова    ? 

10.  Увести відношення еквівалентності і часткового порядку на множені 

всіх прямих на площини. 

11.  Укажіть способи задання функцій. 

2 модуль 

1. Скільки існує різних булевих функцій n змінних?   

2. Скільки існує різних наборів  змінних для булевої функції n змінних?  

3. Скільки може бути різних ДНФ у булевій функції?   

4. Скільки може бути різних ДДНФ у булевій функції? 

5. Скільки може бути різних КНФ у булевій функції?   

6. Скільки може бути різних ДКНФ у булевій функції?  

7. У якій з нормальних форм (ДНФ, ДДНФ, КНФ, ДКНФ) знаходиться 

формула булевої функції трьох змінних zyxzyxf ),,( . 

8. Яка контактна схема відповідає функції провідності 

   zxyxzyxf ),,( ? 
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3 модуль 

1. Формула включень та виключень. Застосування.  

2. Розподіл n однакових предметів по k урнам.  

3. Розподіл різноманітних предметів без урахування порядку предметів в 

урнах.  

4. Біноміальна та поліноміальна формули.  

5. Комбінаторні задачі та теорія чисел.  

6. Рекурентні співвідношення. 

7. Числа Фiбоначчi. 

8. Розбиття числа на доданки. 

9. Поняття про твірні функції. 

10. Операції над послідовностями та твірними функціями  

11. Твірні функції сполучень 

12. Твірні функції розміщень і перестановок.  

 

4 модуль 

1. Визначення графа. Різні типи графів.  

2. Матричні способи задання графів. 

3. Ізоморфізм графів. 

4. Маршрути, цикли в неорієнтованому графові. 

5. Шляхи,  контури в орієнтованому графові. 

6. Зв’язність неорієнтованого графа. Матриця зв’язності. 

7. Зв’язність орієнтованого графа. Матриці односторонньої і сильної 

зв’язності. 

8. Екстремальні шляхи в навантажених орієнтованих графах. 

9. Алгоритм Форда – Беллмана знаходження мінімального шляху. 

10. Дерева. Кістякові дерева. 

11. Мінімальне кістякове дерево. Алгоритм Краскала. 
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4 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни «Дискретна 

математика» здійснюється за 100-бальною рейтинговою шкалою (рис. 1).  

 

 

 

Рисунок 1 – Схема оцінювання знань студентів 

 

Поточний контроль здійснюється у формі усного опитування, під час 

виконання лабораторних та практичних занять, а також перевірці контрольних 

(модульних) робіт. 
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Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни 

«Дискретна математика» для студентів денної форми навчання зі спеціальностей 

113 – «Прикладна математика» та 014.09 – «Середня освіта (Інформатика)» (у 

тому числі скорочений термін навчання) освітнього ступеня «Бакалавр» 
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