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Силабус 

з навчальної дисципліни «Дискретна математика» 

Рівень вищої освіти: 

перший (бакалаврський) 

Освітня програма: 123 – «Комп’ютерна інженерія» 

Рік навчання 1. Семестр 1 

Кількість кредитів: 6. Мова викладання: українська 

Звітність: іспит 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1qy__XfxsJw0_uMS
aY-1_YNwgpuNRl6r6  

 

Викладач: 

Прізвище, ім’я, по батькові Оксанич Ірина Григорівна 

Профайл викладача http://ais.kdu.edu.ua/uk/content/Oksanych-Iryna-
Hryhorivna  

Контактна інформація Ел. адреса: komping21dm@gmail.com 

Телефон: +38(097)8446303 

Контакт Telegram: Оксанич Ірина 

Контакт Viber: Оксанич Ірина 

Розклад занять http://193.189.127.179:5010/ 

Графік консультацій 1 раз на тиждень загальна консультація (графік); 

індивідуальні, онлайн консультації за 

домовленістю (звертатись за контактами 

наведеними вище) 

 

 
Опис дисципліни 

Викладання та навчання. Лекції, практичні заняття (на яких відбувається 

ґрунтовне опрацювання та засвоєння найбільш важливих і типових в 

методологічному відношенні тем навчального курсу), консультування  викладачем 

(групове, індивідуальне, тематичне, проблемне, ситуативне, онлайн), самостійна 

робота з використанням навчальної літератури та наочних посібників. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Дискретна математика» є 

отримання фундаментальної підготовки студентами у галузі теорії дискретних 

систем. 

Основними завданнями дисципліни «Дискретна математика» є 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 при розв’язанні прикладних 

задач у галузі комп’ютерної інженерії. 

  

https://drive.google.com/drive/folders/1qy__XfxsJw0_uMSaY-1_YNwgpuNRl6r6
https://drive.google.com/drive/folders/1qy__XfxsJw0_uMSaY-1_YNwgpuNRl6r6
https://drive.google.com/drive/folders/1qy__XfxsJw0_uMSaY-1_YNwgpuNRl6r6
https://drive.google.com/drive/folders/1qy__XfxsJw0_uMSaY-1_YNwgpuNRl6r6
http://ais.kdu.edu.ua/uk/content/Oksanych-Iryna-Hryhorivna
http://ais.kdu.edu.ua/uk/content/Oksanych-Iryna-Hryhorivna
http://ais.kdu.edu.ua/uk/content/Oksanych-Iryna-Hryhorivna
http://ais.kdu.edu.ua/uk/content/Oksanych-Iryna-Hryhorivna
mailto:komping21dm@gmail.com
mailto:komping21dm@gmail.com
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Uz1RfFoDKcTt2BCgN1pK7yAbvTb3uDdOF3k78U63Ozw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Uz1RfFoDKcTt2BCgN1pK7yAbvTb3uDdOF3k78U63Ozw/edit?usp=sharing
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Компетентності та програмні результати навчання 

Вивчення навчальної дисципліни дає можливість здобути компетентності, 

потрібні для подальшої професійної діяльності: 
 

ІК. Здатність розв’язувати складні спеціальні задачі та практичні проблеми 

під час професійної діяльності в комп’ютерній галузі або навчання, що передбачає 

застосування теорій та методів комп’ютерної інженерії і характеризується 

комплексністю та невизначеністю 

Z1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 

Z2. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями  

Z3.Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях   

Z4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово 

Z6. Навички міжособистісної  взаємодії 

P15. Здатність  аргументувати вибір методів розв’язування спеціалізованих 

задач, критично оцінювати отримані результати, обґрунтовувати та захищати 

прийняті рішення 
Засвоєння змісту навчальної дисципліни забезпечує формування таких 

програмних результатів: 

N1. Знати і розуміти наукові положення, що лежать в основі функціонування 

комп’ютерних засобів, систем та мереж 

N3. Знати новітні технології в галузі комп’ютерної інженерії 

N7. Вміти розв’язувати задачі аналізу та синтезу засобів,  характерних для 

спеціальності 

N8. Вміти системно мислити та застосовувати творчі здібності до 

формування нових ідей 

N16. Вміти оцінювати отримані результати та аргументовано захищати 

прийняті рішення 

N17. Спілкуватись усно та письмово з професійних питань українською 

мовою та однією з іноземних мов (англійською, німецькою, італійською, 

французькою, іспанською) 

N19. Здатність адаптуватись до нових ситуацій, обґрунтовувати, приймати та 

реалізовувати у межах компетенції рішення
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Структура курсу 

ЛК 

год. 

ПЗ 

год. 

СР 

год. 
Тема Результати навчання Завдання 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1 
Теорія множин і відношень 

4 4 12 Тема 1. 

Теорія множин 

N1, N3, N7, N8, N16, N17, N19 Вивчення 

теоретичних 

засад, 

практичні та 

індивідуальні 

завдання 

2 4 10 Тема 2. 

Відношення 

N1, N3, N7, N8, N16, N17, N19 Вивчення 

теоретичних 

засад, 

практичні та 

індивідуальні 

завдання 

− 2 − Контрольна 

робота 1 

Закріплення отриманих знань і навичок Виконання 

практичних 

завдань в 
аудиторії 

Змістовий модуль 2 

Булева алгебра 

2 4 8 Тема 3. Основи 

булевої алгебри  

N1, N3, N7, N8, N16, N17, N19 Вивчення 

теоретичних 

засад, 

практичні та 

індивідуальні 

завдання 

2 2 6 Тема 4. Канонічні 

форми 

перемикальних 

функцій 

N1, N3, N7, N8, N16, N17, N19 Вивчення 

теоретичних 

засад, 

практичні та 

індивідуальні 

завдання 

4 4 10 Тема 5. 

Мінімізація 

булевих функцій 

N1, N3, N7, N8, N16, N17, N19 Вивчення 

теоретичних 

засад, 

практичні та 

індивідуальні 

завдання 

− 2 − Контрольна 

робота 2 

Закріплення отриманих знань і навичок Виконання 

практичних 

завдань в 
аудиторії 



6 
 

 

Змістовий модуль 3 

Теорія графів 

 

2 2 6 Тема 6. 

Основні 

означення в 

теорії графів 

N1, N3, N7, N8, N16, N17, N19 Вивчення 

теоретичних 

засад, 

практичні та 

індивідуальні 

завдання 

2 2 6 Тема 7. 

Планарні графи. 

Дерева 

N1, N3, N7, N8, N16, N17, N19 Вивчення 

теоретичних 

засад, 

практичні та 

індивідуальні 

завдання 

4 4 8 
Тема 8. 

Задача 

знаходження 

найкоротшого 

шляху на графі 

N1, N3, N7, N8, N16, N17, N19 Вивчення 

теоретичних 

засад, 

практичні та 

індивідуальні 

завдання 

2 2 6 Тема 9. 

Вибір 

правильних 

паросполучень 

на графі 

N1, N3, N7, N8, N16, N17, N19 Вивчення 

теоретичних 

засад, 

практичні та 

індивідуальні 

завдання 

4 2 8 
Тема 10. 

Транспортна 

мережа 

N1, N3, N7, N8, N16, N17, N19 Вивчення 

теоретичних 

засад, 

практичні та 

індивідуальні 

завдання 

2 2 6 
Тема 11 

Знаходження 

найкоротшого 

гамільтонового 

контуру 

N1, N3, N7, N8, N16, N17, N19 Вивчення 

теоретичних 

засад, 

практичні та 

індивідуальні 

завдання 

− 2 − Контрольна 

робота 3 

Закріплення отриманих знань і навичок Виконання 

практичних 

завдань в 
аудиторії 

− − 6 Тестування 

− − 10 ІНДЗ (КР, РГ, к/р): розрахунково-графічна робота 

− − 10 Семестровий контроль: іспит 

30 38 112 Усього годин за семестр 
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Політика оцінювання. Оцінювання завдань, терміни їх виконання 
 

№ 

з/п 

Завдання Терміни виконання Критерії оцінювання 

1 Завдання до практичних 

занять 

Щотижня, згідно розкладу: 

http://193.189.127.179:5010/ 

Самостійність, вчасність 

виконання завдань, розуміння 

матеріалу та комплексність 
звіту 

2 Контрольна робота 1 Після закінчення тем 1-2 Самостійність, правильність 
виконання завдань 

3 Тестування зі 
змістового модуля 1 

Після закінчення тем 1-2 Самостійність, правильність 
виконання завдань 

4 Контрольна робота 2 Після закінчення тем 3-5 Самостійність, правильність 
виконання завдань 

5 Тестування зі 
змістового модуля 2 

Після закінчення тем 3-5 Самостійність, правильність 
виконання завдань 

6 Контрольна робота 3 Після закінчення тем 5-11 Самостійність, правильність 
виконання завдань 

7 Тестування зі 
змістового модуля 3 

Після закінчення тем 5-11 Самостійність, правильність 
виконання завдань 

8 Розрахунково-графічна 
робота 

Передостанній тиждень 
навчання 

Самостійність, творчість, 
точність, вчасність виконання 

9 Іспит Згідно розкладу іспитів 

http://193.189.127.179:5010/ 

Розуміння матеріалу, вміння 

застосовувати теоретичні 

знання до виконання 

практичних завдань, 
правильність виконання завдань 

При оцінюванні студента враховується наступне: 

1. Відвідування лекційних та практичних занять. 

2. Активна і продуктивна участь у практичних заняттях (додаткові бали за роботу у 

команді, творчий підхід). 

3. Опрацювання базової та допоміжної літератури. 

4. Вчасне виконання завдань для самостійної роботи (додаткові бали за використання 

сучасних інформаційних технологій, зміст і форму презентації результатів). 

5. Виконання контрольних робіт. 

6. Виконання тестових завдань. 

Шкала оцінювання 
 

Сума балів за 

всі види навчальної діяльності 
Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 А відмінно 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 
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Розподіл балів, що отримують студенти 
 

Вид занять Змістовий 

 модуль 1 

Змістовий 

модуль 2 

Змістовий модуль 3 Сума 

 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11  

Лекції 

(відвідування, 

конспект, опитування) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

Практичні роботи 

(виконання, відповіді на 

питання) 

П1 П2 П3 

 

П4 П5 П6 П7 П8 П9 П10 П11 П12 П13 П14 П15 П16 16 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Поточний контроль:  

тест 6 6 6 18 

контрольна робота 10 10 10 30 

розрахункова робота  10 

усний іспит  15 

Усього  100 

 
Політика курсу 

1. Пропущені заняття (лікарняні, мобільність, і т.і.) 

Пропущені заняття необхідно відпрацювати. Для цього здобувач освіти має 

виконати індивідуальні завдання за пропущеними темами (детально 

відпрацювання наведене у методичних вказівках щодо самостійної роботи). 

2. Поведінка в аудиторії. 

Усі учасники освітнього процесу мають дотримуватися етичних норм. 

Здобувач вищої освіти зобов’язаний старанно та сумлінно навчатися 

протягом усього періоду навчання. Водночас він повинен підтримувати інших у 

прагненні поглиблювати знання та виконувати свої обов’язки. 

Від викладача вимагається доброзичливе, серйозне і тактовне ставлення до 

здобувачів вищої освіти. 

3. Академічна доброчесність. У КрНУ діє Кодекс академічної етики 

(http://www.kdu.edu.ua/Documents/kodeks_etiki_KrNU.pdf ), «Положення про 

перевірку наукових, навчально-методичних, кваліфікаційних і навчальних робіт на 

академічний плагіат», на основі якого розроблена «Інструкція щодо перевірки 

випускних кваліфікаційних робіт на академічний плагіат із використанням 

програмно-технічних засобів» 

(http://www.kdu.edu.ua/Documents/metod_instruczija_plagiat_2019.pdf ). 

Згідно з цими документами перевірці на плагіат підлягають усі види 

наукових і кваліфікаційних робіт. Перевірка здійснюється за допомогою 

електронного репозитарію КрНУ (http://document.kdu.edu.ua/), який накопичує, 

зберігає та надає доступ до електронних версій наукових публікацій, науково- 

методичних та навчальних матеріалів, створених науковими працівниками, 

http://www.kdu.edu.ua/Documents/kodeks_etiki_KrNU.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/kodeks_etiki_KrNU.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/metod_instruczija_plagiat_2019.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/metod_instruczija_plagiat_2019.pdf
http://document.kdu.edu.ua/)
http://document.kdu.edu.ua/)
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аспірантами, студентами та співробітниками університету (глибина вибірки 

становить п’ять років), а також за допомогою репозитаріїв, доступних у мережі 

Інтернет. Для забезпечення високої якості професійної підготовки здобувачів 

вищої освіти внаслідок виявлення ознак плагіату в їх академічних та наукових 

роботах  КрНУ підписав угоду з ТОВ «Антиплагіат». 

За критерій оригінальності творів приймається показник рівня унікальності 

тексту у відсотках, отриманий за допомогою програмно-технічних засобів 

перевірки на плагіат і збільшений на відсоток правомірних запозичень. Результат 

перевірки оформлюється відповідним протоколом, де зазначається коректність 

посилань або факт плагіату. 

4. Визнання результатів навчання, отриманих унаслідок неформальної 

освіти та здобутих в інших ЗВО, відбувається на основі: 

http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/nef_osvita.pdf  

Методичне забезпечення 

http://document.kdu.edu.ua/met_kaf.php?kaf=5  

1. Робоча програма навчальної дисципліни. 

2. Критерії оцінювання. 

3. Методичні вказівки щодо самостійної роботи. 

4. Методичні вказівки щодо виконання практичних занять. 

5. Методичні вказівки щодо виконання розрахунково-графічних робіт. 

6. Засоби діагностики знань: контрольні роботи, тести для поточного 

контролю, розрахунково-графічна робота. 

 
1. Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної 

дисципліни «Дискретна математика» для студентів денної форми навчання зі 

спеціальності 123 – «Комп’ютерна інженерія» за освітньо-професійною 

програмою «Комп’ютерна інженерія» освітнього ступеня «Бакалавр».  

Укладач І. Г. Оксанич.   Кременчук: видавничий відділ КрНУ, 2019. 86 с. 

2. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни 

«Дискретна математика» для студентів денної ї форми навчання зі спеціальності 

123 – «Комп’ютерна інженерія» за освітньо-професійною програмою   

«Комп’ютерна інженерія»   освітнього ступеня «Бакалавр». Укладач І. Г. Оксанич. 

Кременчук: видавничий відділ КрНУ, 2019. 23 с.

http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/nef_osvita.pdf
http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/nef_osvita.pdf
http://document.kdu.edu.ua/met_kaf.php?kaf=5
http://document.kdu.edu.ua/met_kaf.php?kaf=5
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3. Методичні вказівки щодо виконання розрахунково-графічних робіт з 

навчальної дисципліни «Дискретна математика» для студентів денної форми 

навчання зі спеціальності 123 – «Комп’ютерна інженерія» за освітньо-професійною 

програмою «Комп’ютерна інженерія»   освітнього ступеня «Бакалавр». Укладач І. 

Г. Оксанич. Кременчук : видавничий відділ КрНУ, 2019. 28 с. 

 
Рекомендована література 

 

Основна 

1. Бондаренко М.Ф., Белоус Н. В., Руткас А. Г. Комп’ютерна дискретна 

математика. Харків: Компанія СМІТ, 2004. 480 с. 

2. Бардачов Ю.М., Соколова Н. А., Ходаков В. Є. Дискретна 

математика. К.: Вища школа, 2008. 383 с. 

3. Борисенко О.А. Дискретна математика: Підручник. Суми: ВТД 

«Університетська книга», 2007. 255 с. 

4. Ядренко М. Й. Дискретна математика: навчальний посібник. К.: 

Вид.поліграф. центр «Експрес», 2003. 244с. 

5. Капітонова Ю.В., Кривий С.Л., Летичевський О.А., Луцький Г.М., Печурін 

М.К. Основи дискретної математики. К.: «Наукова думка», 2002. 580 с. 

6. Ямненко Р.Є. Дискретна математика. – К.: Четверта хвиля, 2010. – 104 с. 

 
Допоміжна 

7. Oksanych I., Lutsenko І., Fomovska A., Vihrova E., Serdiuk O. Formal 

signs determination of efficiency assessment indicators for the operation with the 

distributed parameters. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2017. 

Vol. 1, Issue 4 (85). P. 24-30. 

8. Oksanych I., Lutsenko I., Shevchenko I., Karabut N. Development of the 

method for modeling operational processes for tasks related to decision making Eastern- 

European Journal of Enterprise Technologies. 2018. Vol. 2, Issue 4 (92). P. 26-32. 

9. Oksanych I., Lutsenko L., Koval S., Rylova N. Modeling a convertor- class 

interactive system. 2019 IEEE 39th International Conference on Electronics and 

nanotechnology. Kyiv, Ukraine. pp. 46–50 
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Інформаційні ресурси 

 

1. Теорія множин. URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=cvzv2xRxt58&ab_channel=КафедраММЗІ  

2. Дискретна математика у прикладах і задачах. URL: 

http://csc.knu.ua/media/filer_public/89/10/89101127-5400-4d61-9840- 

7eab32caddab/discrete_mathematics.pdf  

3. Теорія відношень. URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=VqC4eDGu1wg&ab_channel=КафедраММЗІ 

4. Дискретна математика. URL: 

http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI- 

Press/38881/1/Book_2016_Konovalenko_Diskretna_matematika.pdf 

5. Дискретна математика. URL: 

http://www.dstu.dp.ua/Portal/Data/3/17/3-17-b2.pdf. 
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