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ВСТУП 

 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Математична логіка та 

дискретна математика” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

бакалаврів з галузі знань 01  –  Освіта/Педагогіка,  спеціальності  014 – Середня освіта 

(Інформатика). 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є понятя математичної логіки і 

дискретної математики, розгляд семантичних моделей логіки та формально-аксіоматичних 

логічних систем. 

Міждисциплінарні зв’язки: основи програмування,  системне програмування,  

об’єктно-зорієнтований аналіз та програмування та ін. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Математична логіка.  

2. Теорія множин. Відношення. Функції. 

3. Комбінаторика. 

4. Графи. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Математична логіка та дискретна 

математика” є ознайомити студентів з основними поняттями та методами математичної 

логіки та дискретної математики. Навчити студентів самостійно вивчати та працювати з 

навчальною та спеціальною літературою з математичної логіки та дискретної математики, та 

її застосувань для прикладних питань. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Математична логіка та дискретна 

математика” є прищепити навички використання математичної логіки та дискретної 

математики в практичній інформатиці та обчислювальній техніці. Дати необхідну підготовку 

та знання для вивчення інших дисциплін математичного циклу та спеціальних дисциплін. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 

знати :  

основні поняття математичної логіки, правила побудови та спрощення логічних 

виразів, поняття множини, дії над множинами, відношення на множинах, поняття 

відображення; основні поняття та формули комбінаторики; основні поняття і властивості 

алгоритмів; поняття графу, типи графів, їх властивості та застосування; 

вміти : 

застосовувати основні поняття та ідеї математичної логіки та теорії множин у інших 

математичних дисциплінах, убачати єдність математичних ідей у різних галузях математики; 

застосовувати термінологію та методи теорії графів до математичного опису різних систем, 

що змінюють свій стан, для відображення зв'язків між системами та їх частинами. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 210 години/7 кредитів ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Математична логіка.  

 

Тема 1. Основні поняття математичної логіки. Предмет математичної логіки і 

теорії алгоритмів. Мета  курсу. Зв'язок з іншими дисциплінами. Виникнення та розвиток 

логіки. Основні закони традиційної логіки. Предикати, композиції над предикатами. Поняття 

числення, формальні системи. Поняття логічної системи. Aлгоритми, відносні алгоритми. 

Алгоритмічно обчислювані функції. 
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Тема 2. Функції алгебри логіки. Доведення  повноти і незалежності системи 

функцій, поняття базису. Класи лінійних, самодвоїстих, монотонних функцій. Дослідження 

функції на лінійність та монотонність. Теорема Поста про повноту. Алгебра Жегалкіна. 

Побудова поліному Жегалкіна. Метод невизначених коефіцієнтів. 

Тема 3. Нормальні форми. Мінімізація КНФ, ДНФ. Зведення формул логіки 

висловлень до досконалої диз’юнктивної та коньюнктивної нормальної форми. Карти Карно. 

Мінімізація частково визначених функцій.  

Тема 4. Алгебра висловлень. Числення висловлень. Перевірка еквівалентності, 

виконуваності формул алгебри висловлень. Запис висловлень за допомогою формул алгебри 

висловлень. Проблема дедукції в логіці висловлень. Числення висловлень. 

Тема 5. Багатозначна логіка. Виникнення багатозначних логік, алфавіт 

багатозначних логік, повна система функцій багатозначної логіки. 

 

Змістовий модуль 2. Теорія множин. Відношення. Функції. 

Тема 6. Основні поняття теорії множин. Способи подання множин. Порівняння 

множин. Операції над множинами. Розбиття та покриття. Діаграми Венна. Алгебра 

підмножин. Булеан. Властивості операцій над множинами. Методи доведення тотожностей 

алгебри множин. Потужність. 

Тема 7. Основні поняття теорії відношень. Способи подання бінарних відношень 

Операції над відношеннями. Властивості відношень. Частково впорядковані множини. 

Відношення еквівалентності. Функціональне відношення. Типи функцій.  

 

Змістовий модуль 3. Комбінаторика. 

Тема 8. Комбінаторні схеми. Предмет і основні принципи комбінаторики. 

Комбінаторні конфігурації без повторень. Комбінаторні конфігурації з повтореннями. Біном 

Ньютона та його узагальнення, властивості коефіцієнтів бінома Ньютона.  

Тема 9. Поліномні твірні функції. Поліномна формула. Генерування перестановок 

без сполук. Рекурентні рівняння та їх розв’язання. Твірні функції.  

 

Змістовий модуль 4. Графи. 

Тема 10. Основні поняття теорії графів. Короткий історичний нарис розвитку теорії 

графів. Зв'язок теорії графів з іншими науками. Основні означення та властивості. 

Орієнтовані, неорієнтовані графи. Дерева. 

Тема 11. Операції над графами. Подання графа за допомогою матриць суміжності, 

інцидентності та списків суміжності та ребер.  

Тема 12. Алгоритми пошуку найкоротшого шляху. Шляхи та цикли Ейлера. 

Зважені графи та алгоритми пошуку найкоротшого шляху. Мінімальні остовні дерева 

(алгоритми Краскала, Пріма). 

Тема 13. Планарність. Основні визначення. Теорема Ейлера. Теорема про 

розфарбовування. Розфарбовування ребер графа. Розфарбовування граней і вершин.  

 

Рекомендована література 

 

Базова 

1. Барадачов Ю.М. та ін. Дискретна математика. Підручник. – К.: Вища шк., 2002. – 287 с. 

2. Бондаренко М. Ф. Компютерна дискретна математика: навчальний посібник. − Харків: 

Компанія СМІТ, 2004. − 480с. 

3. Лавров И. А., Максимова Л. Л. Задачи по теории множеств, математической логике и 

теории алгоритмов. – 3-е изд. – М.: Физматлит, 1995. – 256 с.  
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Допоміжна 

1. Лісовик Л.П., Шкільняк С.С. Теорія алгоритмів. Навчальний посібник. – К., ВПЦ 

Київського університету, 2003. – 163 с. 

2. Михайленко В. М. Дискретна математика: підручник. – К.: Видавництво Європейського 

університету, 2003. – 319 с.3. Новиков П.С. Элементы математической логики. – М.: 

Физматиздат, 1971. – 288 с. 

4. Нікітченко М.С., Шкільняк С.С. Математична логіка. Навчальний посібник. – К., ВПЦ 

Київського університету, 2003. – 120 с. 

5. Тевяшев А.Д. Основи дискретної математики в прикладах і задачах: навчальний посібник. 

− Харків: ХНУРЕ, 2003. − 272с. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання  

Основні види контролю засвоєння змісту дисципліни “Математична логіка та 

дискретна математика ” є такі: 

 Поточний контроль – спостереження за навчальною діяльністю протягом 

вивчення всього курсу. 

 Періодичний контроль – самостійна робота (епізодично). 

 Модульний (проміжний) контроль – двічі за семестр. 

 Підсумковий контроль:  2-й семестр – іспит. 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання    

Поточними засобами діагностики у семестрі є контрольні роботи. Мета контрольних 

робіт – виявити рівень засвоєння відповідних модулів, підрахування балів за кредитно - 

модульною системою.  

Підсумковим контролем є іспит з навчальної дисципліни. Екзаменаційні білети 

складаються з теоретичних та практичних завдань. 

 


