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ВСТУП 

 

Навчальна дисципліна «Дискретна математика» призначена для 

підготовки студентів до самостійного розв’язання теоретичних і прикладних 

задач з використанням сучасних  інформаційних  технологій.  

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Дискретна математика» є 

основні положення теорії множин і відношень та теорії графів (основні поняття, 

основні оптимізаційні задачі на графах та способи їх вирішення).  

Міждисциплінарні зв’язки 

Навчальна дисципліна «Дискретна математика» базується на знаннях 

початкових розділів дисципліни «Вища математика» та на основі шкільної бази 

вивчення математичних наук. 

Навчальна дисципліна забезпечує засвоєння курсів «Алгоритми та методи 

обчислень», «Прикладне програмування», «Організація баз даних» і ін.  

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Теорія множин та відношень.  

2. Теорія графів. 

Мета навчальної дисципліни: отримання фундаментальної підготовки 

студентами у галузі теорії дискретних систем. 

Завдання навчальної дисципліни: отримання студентами теоретичних та 

практичних основ з теорії множин та відношень, теорії графів (основні поняття, 

основні оптимізаційні задачі на графах і способи їх вирішення) та вміння 

застосовувати отримані знання для розв’язання прикладних задач у галузі 

комп’ютерної інженерії. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 

знати: 

 історію розвитку математичного апарату, орієнтованого на 

формалізацію дискретних процесів; 

 основні теоретичні відомості з теорії множин; 
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 основні теоретичні відомості з теорії відношень; 

 основні поняття теорії графів;  

 основні оптимізаційні задачі на графах;  

 способи вирішення оптимізаційних задач на графах; 

 методи дискретної математики в галузі опису та  формалізації 

дискретних процесів; 

уміти: 

 аналізувати логічну та алгоритмічну структуру фізичних та  

технологічних процесів, процесів обробки інформації в природі та суспільстві; 

 використовувати апарат дискретної математики для формалізації та 

математичного опису задач, що виникають у сфері науки та виробництва; 

 поєднувати прикладні задачі з відповідними моделями множин, 

функцій та відношень, а також давати інтерпретацію відповідних операцій; 

 розв’язувати основні оптимізаційні задачі на графах; 

 моделювати задачі інформатики з використанням дерев та графів; 

 поєднувати графи та дерева із структурами даних, алгоритмами та 

обчислюваннями; 

 застосовувати отримані знання для вирішення прикладних задач з 

програмування, організації баз даних та знань, комп’ютерних мереж тощо. 
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1 ТЕМА  ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ І САМОСТІЙНОЇ 

РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

№ 

пор. 
Тема 

Денна форма 

навчання 

К-сть 

год. 

(лекц.) 

К-сть 

год. 

СРС 
1 2 3 4 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1 Теорія множин та відношень 

1 Теорія множин 6 16 

2 Відношення  6 14 

Змістовий модуль 2 Теорія графів 

3 
Основні визначення в теорії графів 

 

4 8 

4 Планарні графи. Дерева 2 8 

5 
Задачі знаходження найкоротшого шляху на графі 

 

4 12 

6 
Вибір правильних паросполучень на графі 

 

2 10 

7 
Транспортна мережа 

 

4 12 

8 
Знаходження найкоротшого гамільтонового 

контуру 

2 10 

9 Усього забезпечення аудиторних занять 30 90 

10 

Забезпечення індивідуальних завдань: 

розрахунково-графічна робота  
– 16 

11 Тестування – 4 

12 Забезпечення семестрового контролю: іспит – 10 

 Усього годин за модулем 1 10 120 

 

Примітка. Модуль 1 – семестр 1. 
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2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1 Теорія множин та відношень 

Тема 1 Теорія множин 

Поняття множини, підмножини, способи задання множин, основні 

операції над множинами, діаграми Ейлера-Венна, властивості операцій над 

множинами, доведення тотожностей; поняття впорядкованої множини, прямий 

добуток множин. 

Питання для самоперевірки 

1. Що таке множина? Наведіть приклади різних множин. 

2. Як можна визначити множину? 

3. Що таке скінчена, нескінчена, впорядкована множини? 

4. Які є способи задання множин? 

5. Визначте поняття універсальної множини.  

6. Операції над множинами.  

7. Властивості операцій над множинами. 

8. Діаграми Ейлера-Венна. Наведіть приклади. 

9. Які методи доведення тотожностей? 

10. Як розв’язати систему рівнянь, що задана множинами? 

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

12. У якому випадку А   А ∩ В? 

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

14. Чи може бути множина еквівалентна своїй підмножині? 

15. Потужність якої множини більша: множина натуральних чисел  або  

множина точок  відрізку [0, 1]? 

Література: [1, с. 46–164; 2, с. 28–96; 6, с. 210–286; 9, с. 48–162; 11,  

с. 58–126; 12, с. 148–248]. 
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Тема 2 Відношення 

Поняття відношення, бінарні відношення, властивості бінарних 

відношень, способи задання відношень, операції над відношеннями,  

композиція відношень, типи відношень, функціональні відношення, 

відношення порядку, відношення еквівалентності. 

Питання для самоперевірки 

1. НаНадайте  визначення відношення.  

2. Яке відношення називають бінарним? 

3. Які властивості бінарних відношень? 

4. Область визначення, область значень відношення. 

5. НаНадайте  визначення відношення порядку. 

6. У чому різниця відношень строгого порядку і нестрогого порядку? 

7. Які операції над відношеннями ви знаєте?  

8. Яке відношення називають оберненим?  

9. Визначити поняття відповідності. Види відповідностей 

10. Наведіть приклади відношень 

11. Як виконується композиція відношень? 

12. Яке відношення називають еквівалентним? 

13. Визначити поняття функції. Наведіть приклади функцій 

14. Укажіть способи задання функцій. 

15. Визначити поняття відображення 

16. Довести транзитивну властивість 

17. Наведіть приклад відношення не транзитивного, не рефлексивного і  

симетричного. 

18. Наведіть приклад відношення не рефлексивного, не симетричного і не 

транзитивного. 

Література: [1, с. 64–196; 2, с. 128–186; 3, с. 110–186; 9, с. 124–198; 13,  

с. 24–30]. 
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Змістовий модуль 2 Теорія графів 

Тема 3 Основні визначення в теорії графів  

Граф, підграф, частковий граф, способи подання  графів, орієнтований та 

неорієнтований графи, суміжність та інцидентність вершин, матриці суміжності 

та інцидентності, локальні степені вершин, зв`язність графа, маршрути, 

ланцюги, цикли. 

Питання для самоперевірки 

1. Визначте поняття граф, підграф, частковий граф, суміжність, 

зв`язність, інцидентність, шлях, довжина шляху.  

2. Зв’язні графи, сильно зв’язні графи. 

3. Умова зв’язності графа. Компоненти зв’язності графа. 

4. Мультиграф. Псевдограф. 

5. Орієнтований і неорієнтований граф. Їх матриці суміжності та 

інцидентності. 

6. Які графи називають ізоморфнями. Наведіть приклади.  

7. НаНадайте  визначення локальній степені вершин.  

8. Маршрут, ланцюг, цикл у графах.  

9. Як за матрицею суміжності визначити число ребер неорієнтованого 

графа? 

10. Як за матрицею  інцидентності визначити його матрицю суміжності? 

11. 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? 

12. Чи може вершина, що входить у цикл графа, мати степінь, меншу за 

два? Обґрунтуйте відповідь. 

13. Як називають зв’язний граф без циклів? 

14. По якій матриці можна без додаткових обчислень визначити число 

компонент зв’язності неорієнтованого графа: а) матриці суміжності; б) матриці 

інцидентності; в) матриці відстаней; г) матриці зв’язності? 
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15. Чи може число компонент зв’язності графа перевищувати число його 

вершин? 

16. Перелічіть всі можливі способи задання графів. 

Література: [1, с. 104–246; 3, с. 108–176; 4, с. 120–194; 5, с. 86–123; 7, с. 

142–212; 10, с. 86–186; 13, с. 24–30; 14, с. 26–32]. 

 

Тема 4 Планарні графи. Дерева 

Ейлерові та гамільтонові графи, існування планарних графів, теореми 

Кураторського, Ейлера, особливості планарних графів, проблема чотирьох 

фарб, двоїстий граф. Дерева, властивості дерев,  теорема Келі, основні 

характеристики графів (цикломатичне та хроматичне числа).  

Питання для самоперевірки 

1. Що таке планарні графи?   

2. Задача про 3 будинки та 3 колодязі. Проблема її розвязання. 

3. Теорема Кураторського.  

4. Надайте визначення ейлеровим графам. Наведіть приклади. 

5. Довести теорему про необхідну та достатню умови ейлеревого графа. 

6. Ланцюг, цикл у графах. Наведіть приклади. 

7. Гамільтонів ланцюг, гамільтонів цикл. 

8. Цикломатичне число графа. 

9. Достатні умови існування гамільтонових циклів у зв’язному графі без 

петель, число вершин якого менше трьох. 

10. Дводольні графи. Критерій дводольності графа (теорема Кеніга).  

11. Розфарбовування графів. Хроматичне число графа. 

12. Дерева. Властивості дерев. 

13. Теорема Келі. 

14. Скільки компонент зв’язності може мати дерево? 

15. Чи можна побудувати дерево, всі вершини якого мають степінь 

більший, ніж одиниця? 
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Література: [1, с. 248–264; 2, с. 118–186; 4, с. 130–254; 6, с. 194–248; 8, с. 

46–86; 13, с. 24–30; 14, 26–32]. 

 

Тема 5 Задача знаходження найкоротшого шляху на графі  

Задача знаходження найкоротшого шляху на графі.  Індексні методи 

розв’язання задачі (метод Форда та його алгоритмічна інтерпретація – метод 

Дейкстри) та матричні методи (метод Шимбела).  

Питання для самоперевірки 

1. Задача знаходження найкоротшого шляху на графі: класична 

постановка задачі.  

2. Задача знаходження найкоротшого шляху на графі: індексні методи 

(суть, призначення).  

3. Знаходження найкоротших маршрутів у графі за допомогою алгоритму 

Форда. 

4.  Знаходження найкоротших маршрутів у графі за допомогою алгоритму 

Дейкстри. 

5. Задача знаходження найкоротшого шляху на графі: суть та 

призначення матричного методу її вирішення. 

6. Задача знаходження найкоротшого шляху на графі за допомогою 

метода Шимбела. 

7. Яка модель теорії графів адекватна такому завданню: є схема міських 

доріг з перехрестями і, можливо, одностороннім рухом. Необхідно знайти 

маршрут, що сполучає дві точки на карті. Як знайти такий маршрут за умови, 

що його довжина мінімальна? 

8. Яка модель теорії графів адекватна такому завданню: потрібно 

побудувати схему електричної мережі, у якій клеми мають бути сполучені за 

допомогою проводів найменшої загальної довжини. 

9. Які три вектори використовують у методі Дейкстри? У чому їх 

призначення? 
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10. Які спеціальні перетворення матриць запропоновані у методі 

Шимбела? 

Література: [2, с. 258–274; 3, с. 114–186; 4, с. 130–254; 6, с. 194–248; 7, 

12, с. 78–164; 15, с. 46–50]. 

 

Тема 6 Вибір правильних паросполучень на графі 

Дводольний граф. Паросполучення. Постановка задачі вибору (задачі про 

призначення). Вирішення задачі про призначення за допомогою угорського 

методу. Незалежні нулі матриці. Теорема Фробеніуса. 

Питання для самоперевірки 

1. Який граф називають дводольним? 

2. Що таке паросполучення? 

3. Скільки паросполучень може мати граф? 

4. Сформулювати задачу про призначення. 

5. Угорський метод розв’язання задачі вибору. 

6. Що таке незалежні нулі? 

7. Сформулювати теорему Фробеніуса. 

8. Як нанести мінімальне покриття матриці? 

9. Чим відрізняється задача на знаходження мінімуму від задачі 

знаходження максимуму у задачах вибору? 

10. Яка модель теорії графів адекватна такому завданню: різні організації 

x1 ..., xn обмінюються деякою информацією (при цьому зв’язки можуть бути 

направленими). Якщо між організаціями xi і xj можливий безпосередній обмін 

інформацією, то витрати на нього складають rij гривень. Чи можливий обмін 

інформацією між двома організаціями? Якщо можливий, то як здійснити цей 

обмін з найменшими витратами? 

Література: [2, с. 286–304; 3, с. 218–246; 4, с. 130–254; 6, с. 244–326; 8,  

с. 84–128; 10, с. 164–192; 12, с. 236–287]. 
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Тема 7 Транспортна мережа 

Мережні графіки. Поняття транспортної мережі, пропускна здатність, 

властивості потоку у мережі, задача про максимальний потік у транспортній 

мережі, теорема Форда–Фалкерсона, її роль у вирішення задачі про 

максимальний потік. 

Питання для самоперевірки 

1. Що називають транспортною мережею? Наведіть приклади. 

2. Особливі вершини транспортної мережі. 

3. Що таке потік у мережі? 

4. Яку дугу називають насиченою, а яку вільною? 

5. Що таке розріз мережі? Як його будують? 

6. Що називають пропускною здатністю дуги? 

7. Як знайти максимальну величину потоку у мережі? 

8. Теорема Форда–Фалкерсона. 

9. Алгоритм знаходження максимального потоку у мережі. 

10. Алгоритм пошуку критичного шляху. 

Література: [1, с. 452–486; 2, с. 318–376; 4, с. 124–168; 5, с. 98–146; 8, с. 

103–187; с. 402–464, с. 312–376; 15, с. 46–50]. 

 

Тема 8 Знаходження найкоротшого гамільтонового контуру 

Гамільтонів контур, гамільтонів цикл, постановка задачі комівояжера, 

вирішення задачі комівояжера за допомогою метода гілок і границь. 

Питання для самоперевірки 

1. Що називають контуром у графі? 

2. Що є маршрутом у графі? 

3. Що є ланцюгом у графі? 

4. Що таке гамільтонів цикл? 

5. Що таке матриця суміжності ваг? 

6. Постановка задачі комівояжера. 

7. Алгоритм методу гілок та меж. 
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8. Як відбувається оцінка нулів матриці? 

9. Що називають нижньою межею у методі гілок та меж? 

10. Як обчислити нижню межу? 

11. Який шлях називають зв’язним? 

12. Як записати гамільтонів контур? 

Література: [1, с. 312–346; 2, с. 218–246; 5, с. 184–212; 6, с. 346–416; 10, 

с. 114–168; 11, с. 327–386; 13, с. 24–30; 14, с. 26–32]. 

 

3 ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 

 

Перелік питань і завдання до модульного контролю мають на меті 

систематизацію знань, одержаних після вивченя курсу. Студенти мають змогу 

ознайомитися з переліком тем, які вивчаються у межах навчальної дисципліни 

«Дискретна математика». Для самоконтролю надається перелік питань до 

кожного розділу, на які студент повинен уміти надати відповідь. Також окремо 

надається перелік питань до деяких тем розділів, які студент розглядає 

самостійно, використовуючи літературні джерела з наведеного списку.  

Варіант контрольного завдання вибирають з таблиці за останніми двома 

цифрами залікової книжки студента. Наприклад, хххх76, передостання цифра – 

7, остання – 6. На перетині стовпчика і рядка визначаємо варіант завдання – 2.  

Таблиця 3.1 – Варіант контрольного завдання  

Передостання 

Остання 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

1 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 12 3 4 15 16 17 18 19 20 11 

3 13 4 5 6 7 8 9 10 1 12 

4 14 5 16 17 18 19 20 11 2 13 

5 15 6 7 8 9 10 1 12 3 14 

6 16 17 18 19 20 11 2 13 14 15 

7 17 8 19 10 1 12 3 4 15 16 

8 18 9 20 11 2 13 14 5 6 17 

9 19 10 1 2 3 4 15 6 17 18 

0 20 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
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Завдання захищають під час індивідуальної бесіди студента з викладачем, 

що  є допуском до іспиту з навчальної дисципліни «Дискретна математика». 

Контрольну роботу за обраним варіантом оформляють в електронному 

варіанті та на аркушах формату А4 згідно з вимогами щодо технічної 

документації. Обсяг пояснювальної записки не нормується. 

Роботу виконують українською мовою згідно з обраним варіантом. 

Робота повинна бути виконана та здана на кафедру до встановленого терміну. 

Титульну сторінку оформлюють за формою, наведеною в додатку А. 

Робота має бути надрукована на комп’ютері (на папері формату А4) з 

використанням шрифтів текстового редактора Word Times New Roman розміру 

14 пт.  

Поля аркуша:  ліворуч – 25 мм, праворуч – не менш 10 мм, зверху та 

знизу – не менш 20 мм. Закреслення, довільні скорочення (крім 

загальновживаних) і будь-які вставки і незрозумілі позначення не 

дозволяються.  

Заголовки завдань у тексті пишуть на окремому рядку, великими 

літерами. У кінці заголовка крапку не ставлять. Підкреслювати заголовки та 

переносити слова в заголовках забороняється.  

Тексти завдань і список літератури починають з нової сторінки.  

Текст роботи повинен бути чітким і грамотним, рисунки пронумеровані 

та мати назву, охайно оформлені. 

Рисунки, які розташовані в тексті, нумерують послідовно, у межах 

завдання, арабськими цифрами. Номер рисунка повинен складатися з номера 

завдання та  порядкового номера рисунка в цьому завданні, розділених 

крапкою, наприклад «Рисунок 2.3». Посилаючись на рисунок указують його 

повний номер. Рисунки повинні розташовуватися після посилання на них у 

тексті. Кожний рисунок повинен супроводжуватися змістовним підписом, який 

пишуть під рисунком у один рядок з номером. 
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У кінці роботи наводять список використаних джерел інформації і 

літератури. До списку літератури включають усі використані джерела під час 

написання контрольної роботи. Використання лише одного джерела не 

допускається. 

Список використаних джерел складають у такій послідовності: спочатку в 

алфавітному порядку авторів або назв книг зазначають державні або урядові 

документи, міждержавні угоди, інші офіційні матеріали, статистичні довідники, 

монографії, збірники, брошури, далі – статті з журналів і газет з дотриманням 

бібліографічних вимог. 

Відповідно до якості роботи, повноти викладання теми, правильності 

оформлення викладач може (після співбесіди зі студентом) оцінити роботу як 

позитивну та поставити відповідну оцінку чи, за наявності визначених 

недоліків, повернути її на доопрацьовування та призначити час співбесіди. 

Студенти, які своєчасно не здали чи не захистили контрольну роботу, до заліку 

або іспиту  з дисципліни не допускаються. 

Завдання. Надайте  відповіді на теоретичні питання відповідно до свого 

варіанта (табл. 3.2). 

Таблиця 3.2 – Питання до модульного контролю 

№ 

вар. 
Теоретичні питання 

1 1. Довести, що множини     A = {(x, y): y =  x
3
, 1< x <2} и    B = {y: y = 3

x
, 

3< x < } еквівалентні.  

2. По якій матриці можна без додаткових обчислень визначити число 

компонент зв’язності неорієнтованого графа: а) матриці суміжності; б) 

матриці інцидентності; в) матриці відстаней; г) матриці зв’язності? 

3. Задане бінарне  відношення  = {<1, 1>, <1, 2>, <2, 1>, <3, 3>, <4, 4>}. 

Знайти D(), R(), ,  -1
.  Перевірити, чи буде відношення  

рефлексивним, симетричним, антисиметричним, транзитивним? 
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Продовження таблиці 3.2 

2 1. Опитування групи студентів показало, що 70 % з них люблять ходити в 

кіно, 60 % у театр, 30 % на концерти. У кіно і театр ходять 40 % 

студентів, у кіно і на концерти – 20 %, в театр і на концерти – 10 %. 

Скільки студентів (у %)  ходять у кіно, театр і на концерти? 

2. Які з наступних матриць повністю задають граф: а) матриця 

інцидентності; б) матриця односторонньої зв’язності; у) матриця 

зв’язності; г) матриця сильної зв’язності; д) матриця суміжності?. 

3. Чи буде відношенням еквівалентності на множині дійсних чисел 

відношення xy, що задається нерівністю x  y? 

3 1. Правильна або неправильна рівність: (A∩B) ∩ (A  В) = В? 

2. Як називають шлях, у якого початок першої дуги співпадає з кінцем 

останньої? Як називають  маршрут, у якого перша вершина співпадає з 

останньою? Чи може число компонент зв’язності графа перевищувати 

число його вершин? 

3. Задане бінарне  відношення  = {<1, 2>, <2, 1>, <2, 3>, <1, 3>, <3, 1>, 

<3, 2>}. Знайти D(), R(), , -1
.  Перевірити, чи буде відношення  

рефлексивним, симетричним, антисиметричним, транзитивним? 

4 1. Записати розв’язок системи нерівностей у вигляді перетину двох 

множин:    x – 2 > 0,    x – 5 < 0 

2. Як називають зв’язний граф без циклів? Чи може вершина, що входить 

у цикл графа, мати степінь, менший, ніж два?   

3. Чи буде відношенням еквівалентності на множині дійсних чисел 

відношення xy, що задається рівністю x 
2
 –  y

2  
= 0? 

5 1. Наведіть приклад двох множин А і В, за яких, що потужність множини 

А менша ніж потужність множини В. 

2. Правильне або неправильне твердження, що в орієнтованому графові з 

контурами мінімальний шлях може містити контури? Чи можна 

стверджувати, що сильно зв’язний граф завжди містить контур? 

3. Задане бінарне  відношення  = {<1, 1>, <2, 2>, <2, 1>, <2, 3>, <3, 2>, 

<3, 3>}. Знайти D(), R(), ,   -1
.  Перевірити, чи буде відношення  

рефлексивним, симетричним, антисиметричним, транзитивним? 
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Продовження таблиці 3.2 

6 1. Чи еквівалентні множини A = {x:  x
3
 – 1 = 0}  і  B = {x: x

2
 – 3x + 2 = 0}? 

2. Нехай n – число вершин, а m – число ребер у 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? 

3. Задане бінарне  відношення  = {<1, 3>, <3, 4>, <1, 4>, <4, 1>, <4, 3>}. 

Знайти D(), R(), , -1
.  Перевірити, чи буде відношення  

рефлексивним, симетричним, антисиметричним, транзитивним? 

7 1. Намалювати діаграму Ейлера-Венна для множини  

(A ∩ B)  (C \ (A  B)). 

2. Чи можна побудувати дерево, всі вершини якого мають степінь 

більший, ніж одиниця? Чому дорівнює найменше і найбільше число 

ребер у графі без петель і кратних ребер з n вершинами? 

3. Задане бінарне  відношення  = {<1, 1>, <1, a>, <a, 1>, <a, 4>, <4, a>}. 

Знайти D(), R(), ,  
-1

.  Перевірити, чи буде відношення  

рефлексивним, симетричним, антисиметричним, транзитивним? 

8 1. Знайти всі підмножини множини A= {a, b, c, d}. 

2. Чи завжди матриця суміжності симетрична щодо головної діагоналі? 

Як по матриці суміжності визначити число ребер неорієнтованого 

графа? 

3. Наведіть приклад відношення  рефлексивного, не симетричного і не 

транзитивного. 

9 1. Чи еквівалентні множини  A = {(x, y): y = ln(x), 0 < x < } і     B = {(x, y): 

y = sinx,  – <x < }? 

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

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

матриця суміжності симетрична; у) якщо діагональні елементи матриці 

суміжності – нулі, то граф неорієнтований?  

3.  Чи буде відношенням еквівалентності на множині дійсних чисел 

відношення xy, що задається рівністю x = – y?  
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Продовження таблиці 3.2 

10 1. У якому випадку АА∩В? 

2. Що характеризує сума елементів стовпця матриці суміжності 

неорієнтованого графа? Що характеризує сума елементів стовпця 

матриці суміжності орієнтованого графа? Що характеризує сума 

елементів рядка матриці суміжності неорієнтованого графа? 

3. Задане бінарне  відношення  = {<x, x>, <y, z>, <x, z>, <z, x>, <z, y>}. 

Знайти D(), R(), ,  -1
.  Перевірити, чи буде відношення  

рефлексивним, симетричним, антисиметричним, транзитивним? 

11 1. Спростити: A(B \ (AB)). 

2. Яка модель теорії графів адекватна такому завданню: є схема міських 

доріг з перехрестями і, можливо, одностороннім рухом. Необхідно 

знайти маршрут, що сполучає дві точки на карті. Як знайти такий 

маршрут за умови, що його довжина мінімальна? 

3. Чи буде відношенням еквівалентності на множині дійсних чисел 

відношення xy, що задається рівністю x + y = 100?  

12 1. Намалювати діаграму Ейлера-Венна для множини A∩(B C ) . 

2. Скільки ребер має зв’язний граф без циклів з n вершинами? Чому 

дорівнює найменше і найбільше число ребер у зв’язному графі без 

петель і кратних ребер з n вершинами? 

3. Наведіть приклад відношення часткового порядку на множині 

трикутників на площині. 

13 1. Довести, що множини A = {(x, y): y = x
3
, 1< x <2} і B = {y: y = 3

x
,  

3< x < } еквівалентні. 

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. 

3. Наведіть приклад відношення рефлексивного і транзитивного. 
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Продовження таблиці 3.2 

14 1. Наведіть приклад множин А, В, С, так, щоб виконувалася рівність: 

АВ = С, причому А, В, і С – рахункові множини. 

2. Чи можна побудувати дерево, всі вершини якого мають степінь 

більший, ніж одиниця? Чому дорівнює найменше і найбільше число 

ребер у графі без петель і кратних ребер з n вершинами? 

3. Наведіть приклад відношення  еквівалентності. 

15 1. 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. 

2. Наведіть приклад відношення не транзитивного, не рефлексивного і 

не симетричного. 

3. Побудуйте дерево найменшої загальної довжини, ребра якого 

з’єднують вершини правильного шестикутника. 

16 1. Чи еквівалентні множини A = {(x, y): y =  x
3
, 1< x <2} і  

B = {(x, y): y = 3
x
, 3< x < }? 

2. Чи може матриця 

















0    1    0

0    0    1

1    1    0  бути матрицею суміжності неорієнтованого 

графа? 

3. Задане бінарне  відношення  = {<1, 1>, <2, 3>, <1, 3>, <3, 1>, <3, 2>}. 

Знайти D(), R(), ,   -1
.  Перевірити, чи буде відношення  

рефлексивним, симетричним, антисиметричним, транзитивним? 

17 1. Нехай A – множина рішень рівняння x2 – 3x + 2 = 0. Записати цю 

множину двома різними способами. 

2. Яке з двох тверджень правильне: а) орієнтований граф є окремим 

випадком неорієнтованого графа; б) неорієнтований граф є окремим 

випадком орієнтованого графа? 

3. Чи буде відношенням еквівалентності на множині дійсних чисел 

відношення xy, що задається рівністю x = 2y? 
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Продовження таблиці 3.2 

18 1. Довести, що множина точок A={(x, y): y = x, -,  – 1  x  1}  

незліченна. 

2. Задане бінарне  відношення  = {<2, 2>, <2, 3>, <3, 2>, <3, 4>, <4, 1>}. 

Знайти D(), R(), ,  -1
.  Перевірити, чи буде відношення  

рефлексивним, симетричним, антисиметричним, транзитивним? 

3. Нехай n – число вершин, а m – число ребер у зв’язному графові без 

циклів. Які зі співвідношень можливі: 

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

19 1. Чи еквівалентні множини A = {x:  x
2
 –3x + 2 = 0} і B = {2, 3}? 

2. Правильне або неправильне таке твердження: мінімальне кістякове 

дерево може містити цикли? Скільки компонент зв’язності може мати 

дерево? 

3. Задане бінарне  відношення  = {<1, 1>, <2, 4>, <1, 4>, <4, 1>, <4, 2>}. 

Знайти D(), R(), ,   -1
.  Перевірити, чи буде відношення  

рефлексивним, симетричним, антисиметричним, транзитивним? 

20 1. Знайти всі підмножини множини A= {x, y, z}. 

2. Побудувати дерево найменшої загальної довжини, ребра якого 

з’єднують вершини правильного шестикутника. 

3. Чи буде відношенням еквівалентності на множині дійсних чисел 

відношення xy, що задається рівністю x
2 
+ y

2
 = 25?  
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4 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Формування змісту та якості завдань визначається компетенціями з 

навчальної дисципліни, а критерії лише визначають ступінь виконання та якості 

роботи студента. 

Підсумковий модульний контроль проводять для визначення стану 

успішності студентів вищої освіти за період теоретичного навчання. 

Підсумковий модульний контроль знань студентів здійснюють за допомогою 

комп’ютерного тестування.  

Самостійна робота студентів з навчальної дисципліни «Дискретна 

математика» складається з тестування, двох контрольних робіт, двох 

розрахункових робіт, які спрямовані на перевірку знань студентів з теорії та 

практики розв’язання прикладних задач. 

Самостійну роботу оцінюють у сумі в діапазоні від 0 до 10 балів.  

– 10 балів, це коли робота студентом виконана у повному обсязі;  

– 9 балів, якщо допускаються незначні помилки;  

– 8 балів, якщо робота виконана майже на 90  % від загального обсягу;  

– 7 балів, якщо обсяг виконаних завдань становить від 80  % до 89  % від 

загального обсягу;  

– 6 балів, якщо студент виконав лише від 70  % до 79  % від загального 

обсягу;  

– 5 балів, якщо обсяг виконаної роботи становить від 50  % до 69  % від 

загального обсягу;  

– 4 бали, якщо виконана частина роботи складає від 40  % до 49  % від 

загального обсягу;  

– 3 бали, якщо виконана частина роботи складає від 20  % до 39 % від 

загального обсягу,  

– 2 бали, якщо обсяг виконаних завдань складає від 10 % до 19 % від 

загального обсягу;  
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– 1 бал, якщо в цілому обсяг виконаних завдань складає менше 10  % від 

загального обсягу; 

– у решті випадків виставляють 0 балів. 

Розподіл балів, що отримують студенти, за видами занять наведено у 

табл. 4.1 розділу 4. 

Таблиця 4.1 – Розподіл балів за видами занять 

Вид занять 

Модуль 1 

Сума Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 

Лекції 

(відвідування, 

конспект, опитування) 

2 2 1 1 1 1 1 1 10 

Практичні роботи  

(виконання, відповіді 

на питання) 

П1 П2 П3 П4 П5 П6 П7 П8 П9 П10 25 

3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 

Поточний контроль:  

тест 10 10 20 

контрольна робота 10 10 20 

розрахункова робота 10 10 

усний іспит  15 

Усього  100 

 

Примітка. Т1–Т8 – теми; П1–П10 – практичні роботи. 
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