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1. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИКОНАННЯ 

ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ 

 

Творча (евристична), наближена до наукового осмислення і узагальнення 

робота можлива лише як результат організації самостійного навчання з 

обов’язковою присутністю в ній цілепокладання та його досягнення за 

допомогою ефективних технологічних схем самоосвіти. Крім того, така робота 

повинна бути індивідуалізованою з врахуванням рівня творчих можливостей 

студента, його навчальних здобутків, інтересів, навчальної активності тощо. 

Практична реалізація такого принципу навчання пов’язана із 

використанням в навчальному процесі індивідуальних навчально-дослідних 

завдань. 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) є видом позааудиторної 

самостійної роботи студента навчального, навчально-дослідницького чи 

проектно-конструкторського характеру, яке використовується в процесі вивчення 

програмного матеріалу навчальної дисципліни і завершується разом із 

складанням чи заліку із даної навчальної дисципліни. 

Метою ІНДЗ є самостійне вивчення частини програмного матеріалу, 

систематизація, поглиблення, узагальнення, закріплення та практичне 

застосування знань студента з навчальної дисципліни  “Дискретний аналіз” та 

розвиток навичок самостійної роботи. 

Індивідуальні завдання повинні формувати уміння студентів самостійно 

працювати над рекомендованим матеріалом, висловлювати і захищати власну 

точку зору, орієнтувати студентів на засвоєння та закріплення головного, 

суттєвого при вивченні тем програми, розвивати самостійне мислення, навички 

розумової праці та вміння використовувати отримані знання у професійній 

діяльності. Індивідуальна робота студента є засобом оволодіння навчальним 

матеріалом самостійно у вільний від обов’язкових навчальних занять час. 

Загальна процедура виконання студентом індивідуального завдання 

охоплює декілька етапів: 

1. Попереднє ознайомлення із змістом завдання. На цьому етапі студент 

повинен усвідомити місце завдання у навчальній програмі дисципліни. 

2. На другому етапі відбувається детальний аналіз змісту завдання. 

Основою цього етапу роботи є знання, які вже має студент. Студент демонструє 

своє бачення проблематики ситуації, способів її розв’язання. 

3. Третій етап полягає у розв’язанні поставленого перед студентом 

завдання. 

4. На четвертому етапі студент повинен перевірити правильність ходу 

міркувань та проаналізувати отримані результати. 

5. Підготовка звіту. 

Структура індивідуального навчально-дослідного завдання 

(орієнтовна): 

- титульна сторінка (додаток А); 

- вступ, де зазначається мета та завдання роботи.  
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- теоретичне обґрунтування – виклад базових теоретичних положень,  

алгоритмів тощо, на основі яких виконується завдання; 

- основні результати роботи; 

- висновки; 

- список використаної літератури. 

Форми контролю індивідуальної навчально-дослідної роботи: розв’язане 

практичне завдання, звіт. 

 

 

 

2. ЗМІСТ ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ І 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЇХ  ВИКОНАННЯ 
 

Завдання 1. Розв’язати варіант відповідно до порядкового номеру в 

журналі групи та подати звіт. 

Варіант 1 

1. Написати формули для виконання комбінаторних обчислень для основних 

теоретико-множинних операцій. 

2. Навести означення графа (неорієнтованого графа). Описати основні способи 

задання графів (теоретико-множинний, графічний, матричний) та їх 

взаємозв'язок. 

3. Означити поняття скінченного автомата. Описати методи задання автоматів: 

табличний, графічний, матричний. Приклади. 

4. Метод доведення теоретико-множинних співвідношень за допомогою 

логічних таблиць. 

5. Для заданих множин }5,3,1{C},4,3,2{B},2,1{A     визначити:  ).( CBA   

  

Варіант 2 

1. На конкретних прикладах пояснити поняття області визначення та області 

значень відповідності. 

2. Навести означення властивостей, за якими класифікують відповідності 

(всюди визначеність, функціональність, ін'єктивність, сюр'єктивність). 

3. Які множини називають рівно потужними? Навести приклади рівнопотужних 

множин (скінченних і нескінченних). 

4. Встановити взаємно однозначну (бієктивну) відповідність між множиною 

натуральних чисел і множиною цілих чисел. 

5. Для заданих множин }5,3,1{},4,3,2{},2,1{  CBA    визначити:  ).( CBA   

 

Варіант 3 

1. Навести приклади незліченних множин. Сформулювати і довести теорему 

Кантора. 

2. Які множини називають континуальними? Навести приклади 

континуальних множин. 

3. Що таке кардинальне число множини? 

4. За яким правилом порівнюють кардинальні числа множин? 
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5. Для заданих множин }5,3,1{},4,3,2{},2,1{  CBA  визначити: 

).()\( CBAB   

 

Варіант 4 

1. Яке відношення еквівалентності на скінченній множині має найбільшу і 

яке найменшу кількість класів? 

2. Довести, що фактор-множина є розбиттям. 

3. Що таке канонічне (природне) відображення множини на відповідну 

фактор-множину? 

4. Дати означення відношення часткового порядку. Навести приклади 

відношень часткового порядку на числових і нечислових множинах. 

5. Для заданих множин }5,3,1{},4,3,2{},2,1{  CBA    визначити: 

).()( BACA   

 

Варіант 5 

1. Обґрунтувати, що відношення включення є відношенням часткового 

порядку на множині всіх підмножин (булеані) довільної множини. 

2. Що таке лексикографічний порядок? Навести приклади його застосування. 

3. Як обчислити кількість елементів у булеані заданої скінченної множини? 

4. Навести приклад застосування формули включення-виключення. 

5. Визначити, скільки різних складів можна утворити з однієї приголосної і 

однієї голосної слова «студент». 

 

Варіант 6 

1. Написати формули для визначення числа перестановок, сполук і розміщень. 

2. Продемонструвати зв'язок між трьома останніми формулами. 

3. Що таке бієктивна (взаємно однозначна) відповідність? Проілюструвати на 

прикладах. 

4. Визначити, скільки різних складів можна утворити з однієї приголосної і 

однієї голосної слова:Академія. 

5. Навести приклади рекурентних співвідношень для різних числових 

послідовностей. 

 

Варіант 7 

1. Сформулювати принцип Дирихле і навести приклади його застосування. 

2. Записати й обґрунтувати формулу для визначення числа сполук з 

повтореннями. 

3. Встановити бієктивну відповідність між множинами точок квадрата і 

площини. 

4. Навести приклад відношення, яке не є рефлексивним і антирефлексивним 

водночас. 

5. Визначити, скільки різних складів можна утворити з однієї приголосної і 

однієї голосної слова:  Математика 
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Варіант 8 

1. Чим відрізняються випадки простих і кратних коренів характеристичного 

рівняння в записах розв'язків лінійного рекурентного співвідношення зі 

сталими коефіцієнтами? 

2. Сформулювати особливості розв'язання лінійного неоднорідного 

рекурентного співвідношення зі сталими коефіцієнтами. 

3. Дати означення генератриси (твірної функції) числової послідовності? 

Навести приклади визначення генератрис для певних послідовностей. 

4. Навести приклади застосування генератрис для розв'язування різних 

комбінаторних задач. 

5. Визначити, скільки різних складів можна утворити з однієї приголосної і 

однієї голосної слова:  Комбінаторика 

  

Варіант 9 

1. Побудувати граф із п'ятьма вершинами, в якому тільки дві вершини мають 

однакові степені. Чи можуть обидві ці вершини мати степінь 0 або степінь 4? 

Відповідь обґрунтувати. 

2. Скільки ребер має повний граф, у якому n вершин? 

3. Зв'язок між операціями над послідовностями і відповідними генератрисами. 

Приклади. 

4. Навести приклади застосування генератрис для розв'язування рекурентних 

співвідношень. 

5. Нехай 100 студентів займається танцями, музикою або вивчає англійську мову. 

Відомо, що танцями займається 70 студентів, англійською – 95 студентів, 

музикою – 50 студентів, танцями і англійською – 50 студентів, англійською і 

музикою - 45 студентів, англійською, танцями і музикою одночасно – 30 

студентів. Скільки студентів займається танцями і музикою? 

  

Варіант 10 

1. Побудувати всі попарно неізоморфні графи із трьома вершинами. 

2. Продемонструвати на прикладах різницю між такими поняттями: маршрут, 

ланцюг, простий ланцюг. 

3. Продемонструвати на прикладах різницю між такими поняттями: замкнений 

маршрут, цикл, простий цикл. 

4. Який граф називають зв'язним? Навести приклади зв'язних і незв'язних 

графів. 

5. На множині },,,{ ponmM   задане відношення )}.,();,();,();,{( opmmnnpoR   
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3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ТА ЗАХИСТУ ІНДИВІДУАЛЬНИХ 

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ 

 

1. Звіт про виконання ІНДЗ подається у друкованому форматі на папері 

формату А4. 

Оформлення звіту: шрифт − Times New Roman; розмір шрифту − 14 кегель; 

інтервал між рядками − півтора; абзац − 12,5 мм, поля: верхнє і нижнє – 20 мм, 

ліве – 25 мм, праве – 15 мм; нумерація сторінок − по центру нижнього поля. 

Зразок оформлення титульної сторінки наведено у додатку А. 

 

2. ІНДЗ подається викладачу не пізніше ніж за 1 тиждень до заліку в 

друкованому вигляді (звіт). 

 

3. Оцінка за ІНДЗ виставляється на заключному занятті з навчальної 

дисципліни на основі попереднього ознайомлення викладача зі змістом ІНДЗ.  

 

4. Оцінка за ІНДЗ є обов’язковою складовою підсумкової оцінки з 

навчальної дисципліни. 
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4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 

Результати індивідуальної роботи оцінюються викладачем  згідно з чинною 

шкалою оцінювання. 

 

№ 

з/п 

Види робіт. 

Критерії оцінювання знань студентів 

 

Б
а

л
и

 р
е
й

т
и

н
г
у

 

М
а

к
с
и

м
а

л
ь

н
а

 

к
іл

ь
к

іс
т

ь
 

б
а

л
ів

 

Індивідуальна робота студента (ІНДЗ) 

Критерії оцінювання 5 балів 

завдання виконане у зазначений термін, у повному 

обсязі і без помилок 
5 

завдання виконане у зазначений термін, у повному 

обсязі, але є незначні помилки 
4 

завдання виконане у неповному обсязі, або (та) з 

порушенням терміну  виконання, або (та) при наявності 

значних помилок 

3 

завдання виконане із суттєвими помилками 2 

завдання не виконане або тільки розпочато його 

розв’язання 
0-1 
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Додаток А 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ  

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 

 

Кафедра економічної кібернетики 

 

 

 

  

 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

 

з дисципліни 

 

ДИСКРЕТНИЙ АНАЛІЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконав:  

 

Перевірив:  

 

 

 

 

 

Львів – 201_ 


