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Конспект лекції № 1 

 
Тема № 1. Вступ. Основні поняття про дискретну  інформацію.______________________________ 

                                                                           

Міжпредметні зв’язки   Навчальна дисципліна “Дискретний аналіз” взаємопов’язана з 

такими дисциплінами як “Математика для економістів”, “Інформатика”.______________________ 

 

Мета лекції  ознайомитися з основними поняттями дискретного аналізу.______________________ 

 

План лекції: 

1. Неперервна і дискретна інформація.  

2. Абстрактні алфавіти.  

3. Кодування.  

4. Слова й абстрактні мови.   

5. Дані. Типи елементарних даних.  

6. Моделі алгебри даних. 

 

Опорні поняття: неперервна інформація, дискретна інформація, моделі алгебри даних, кодування 

та мови_________________________________________________________________________ 

 

Інформаційні джерела: 

Основна та допоміжна література:  
1. Нікольський Ю. В., Пасічник В. В., Щербина Ю. М. Дискретна математика: Підручник. / 

Ю. В. Нікольський, В. В. Пасічник, Ю. М. Щербина. – Львів: «Магнолія 2006», 2007. – 608 с. 

2. Трохимчик Р. М. Основи дискретної математики: Практикум. / Р. М. Трохимчик. – К.: МАУП, 2004. – 

168 с.  

3. Андрійчук В. І., Комарницький М. Я., Іщук Ю. Б. Вступ до дискретної математики. / В. І. Андрійчук, 

М. Я. Комарницький, Ю. Б. Іщук. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 254 с. 

4. Яблонский С. В. Введение в дискретную математику: Учебное пособие для вузов / С. В. Яблонский. – 

3-е изд., М.: Высш. шк., 2002. – 384 с. 

5. Бардачов Ю. М. та ін. Дискретна математика: Підручник. / Ю. М. Бардачов та ін. – К.: Вища шк., 2002. 

– 287 с.  

Інтернет ресурси:  

 http://www.studentam.kiev.ua/ 

 http://www.twirpx.com/file/685791/ 

 http://www.college-chnu.cv.ua/images/Books/bondarenko.pdf 

 http://www.dut.edu.ua/uploads/l_373_44193539.pdf 

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: ноутбук, проектор 

 

 

ВИКЛАД  МАТЕРІАЛУ  ЛЕКЦІЇ 

 

Питання 1. Неперервна та дискретна інформція.  

Інформації про різні природні явища та технологічні процеси можна представити у вигляді тих або 

інших полів, які математично подаються за допомогою функцій виду  

),,( txfy   

де у - значення поля в цій точці; х - точка, в якій це значення вимірюється; t - час. При вимірюванні 

поля у фіксованій точці х =  а функція ),( txf  вироджується у функцію часу ).,()( tafty   

http://www.studentam.kiev.ua/
http://www.twirpx.com/file/685791/
http://www.college-chnu.cv.ua/images/Books/bondarenko.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_373_44193539.pdf


 

 

 

 

Здебільшого, всі скалярні величини (Скаляр - величина, кожне значення якої може бути 

виражено одним (дійсним) числом), що входять у співвідношення ),( txfy   (тобто t, y і координати 

точки х), можуть набувати неперервного ряду значень дійсних чисел. Під неперервністю розуміють те, 

що величини, які розглядаються, можуть змінюватися будь-якими дрібними кроками. Подану таким 

способом інформацію прийнято називати неперервною, або аналоговою. 

Якщо стосовно тієї самої інформації про поле ),( txfy   зафіксувати деякі значення кроків 

усіх скалярних величин, які її характеризують, то дістанемо дискретне подання інформації (дискретну 

інформацію). Оскільки точність вимірювань завжди обмеженa навіть маючи справу з неперервною 

інформацією, людина сприймає її у дискретному вигляді. Проте будь-яка неперервна інформація може 

бути апроксимована дискретною інформацією з будь-якою точністю, тому можна говорити про 

універсальність дискретної форми подання інформації. 

Крім того, результати вимірювань будь-яких скалярних величин подаються, зрештою, в 

числовому вигляді, а оскільки при заданій точності вимірювань ці числа є кінцевими наборами цифр 

(із комою або без неї), дискретну форму подання інформації часто ототожнюють із цифровою. 

Продовжити  перегляд 

  

Конспект лекції № 2 

 
Тема № 2. Основи теорії множин._______________________________________________________ 

                                                                           

Міжпредметні зв’язки   Навчальна дисципліна “Дискретний аналіз” взаємопов’язана з 

такими дисциплінами як “Математика для економістів”, “Інформатика”______________________ 

 

Мета лекції  ознайомитися з основними поняттями теорії множин, Декартовим 

добутком.__________________________________________________________________________ 

 

План лекції: 

1. Поняття множини.  

2. Декартовий добуток множин.  

3. Розмиті (нечіткі) множини. 

 

Опорні поняття: множина, потужність множини, порожня множина, Декартовий добуток, нечіткі 

множини. 

 

Інформаційні джерела: 

Основна та допоміжна література:  
1. Нікольський Ю. В., Пасічник В. В., Щербина Ю. М. Дискретна математика: Підручник. / 

Ю. В. Нікольський, В. В. Пасічник, Ю. М. Щербина. – Львів: «Магнолія 2006», 2007. – 608 с. 

2. Трохимчик Р. М. Основи дискретної математики: Практикум. / Р. М. Трохимчик. – К.: МАУП, 2004. – 

168 с.  

3. Андрійчук В. І., Комарницький М. Я., Іщук Ю. Б. Вступ до дискретної математики. / В. І. Андрійчук, 

М. Я. Комарницький, Ю. Б. Іщук. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 254 с. 

4. Яблонский С. В. Введение в дискретную математику: Учебное пособие для вузов / С. В. Яблонский. – 

3-е изд., М.: Высш. шк., 2002. – 384 с. 

https://drive.google.com/open?id=0B_xx7ovZmn2SaDJiaVU1Mkg5U1U


 

 

 

 

5. Бардачов Ю. М. та ін. Дискретна математика: Підручник. / Ю. М. Бардачов та ін. – К.: Вища шк., 

2002. – 287 с.  

Інтернет ресурси: 

 http://www.studentam.kiev.ua/ 

 http://www.twirpx.com/file/685791/ 

 http://www.college-chnu.cv.ua/images/Books/bondarenko.pdf 

 http://www.dut.edu.ua/uploads/l_373_44193539.pdf 

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: ноутбук, проектор 

 

 

ВИКЛАД  МАТЕРІАЛУ  ЛЕКЦІЇ 

 

Питання 1. Поняття множини.  

Відповісти на питання «Що таке множина?» не так просто, як це здається на перший 

погляд. У повсякденному житті та практичній діяльності часто доводиться говорити про деякі 

сукупності різних об'єктів: предметів, понять, чисел, символів тощо. Наприклад, сукупність 

деталей механізму, сукупність сторінок у книзі, сукупність книг у бібліотеці, стадо овець, група 

студентів, сукупність друкарських знаків тощо. 

На підставі інтуїтивних уявлень про будь-які подібні чітко визначені сукупності об'єктів 

сформувалося математичне поняття множини як об'єднання об'єктів у єдине ціле. Саме такої точки 

зору дотримувався засновник теорії множин німецький математик Георг Кантор. 

Множина належить до категорії найзагальніших, основоположних понять математики. Так, 

група математиків, які працювали  під псевдонімом Н. Бурбаки, стверджувала: «Множина 

утворюється з елементів, що мають певні властивості, знаходяться у певних відношеннях між 

собою чи з елементами інших множин» або ж «Логічно кажучи, майже всю сучасну математику 

можна вивести з єдиного джерела: теорії множин». 

Об'єкти, що утворюють множину, називаються її елементами, або членами. Прикладами 

множин можуть бути: множина сторінок книги (кожна сторінка є елементом цієї множини); 

множина всіх дійсних чисел, більших від 0 і менших від 1; множина студентів тощо. 

Множина є визначеною, коли можна встановити, чи є будь-який об'єкт її членом чи ні. 

Для позначення конкретних множин використовують великі літери А, 5, X,... або великі 

літери з індексами А1, А2 і т. д. 

Для позначення елементів множин загалом застосовують малі літери а, s, х, ... або малі 

літери з індексами а1, а2 і т. д. 

Наведемо ще кілька прикладів множин: 

• множина натуральних чисел;  

• множина цифр десяткової системи; 

• множина цифр двійкової системи; 

• множина парних чисел. 

http://www.studentam.kiev.ua/
http://www.twirpx.com/file/685791/
http://www.college-chnu.cv.ua/images/Books/bondarenko.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_373_44193539.pdf


 

 

 

 

Таким чином, ми дійшли проблеми задання множин. При цьому наведені вище множини 

задаються описом характеристичних властивостей, які повинні мати їхні елементи.  

Способи задання множин 

Є декілька способів задання множин. 

1. Вербальний (словесний) за допомогою опису характеристичних властивостей, які повинні 

мати елементи множин. 

2. Список (перелік) усіх елементів у фігурних дужках. Стосовно зазначених вище прикладів 

маємо: 

•{1,2,3,...}; 

•{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}; 

•{0,1};  

•{2,4,...}. 

3. Предикатний (висловлювальний, породжувальний) за допомогою предиката, тобто 

множина задається у вигляді {х | Р(х)}, де Р(х) набуває значення «істина» для елементів множини. 

Отож, описують властивості, якими повинні володіти елементи множини М={х | Р(х)} або М={x: 

Р(х)} («Множина М складається з елементів х таких, що х володіє властивістю Р»). 

 Наприклад, множина А периферійних пристроїв ЕОМ може бути визначена:  

 А={x : x – периферійний пристрій персонального комп’ютера}. 

Приклади предикатів: 

• {1, 2, 3,4, ...} = {х | х — натуральне число}; 

• {0, 1, 2, 3, 4,..., 9} = {х | х — цифра десяткової системи}; 

• {0, 1} = {х | х — цифра двійкової системи} = {х | х2 - х = 0}; 

• {2, 4, 6,... } = {х | х — парне число} = )}.2(|{ nxNnx   

4. Аналітичний. (За допомогою формули) 

Із наведених прикладів видно, що множини бувають скінченними та нескінченними. Множини 

називають скінченними, якщо кількість їх елементів скінченна, тобто існує натуральне число n, 

яке рівне кількості елементів множини. Множини називають нескінченними, якщо вони містять 

нескінченну кількість елементів. 

Для позначення того, що х є елементом S (тобто х належить S), будемо застосовувати запис 

Sx , а запис Sx  означатиме, що елемент х не належить множині S. 

Записом х1,х2, ,хп    S  користуються як скороченням для запису .,,, 21 SxSxSx n    

Символ   називається символом належності. 

Введені вище поняття теорії множин з успіхом можуть бути використані в основах аналізу, 

алгебрі, математичній логіці та ін. Однак при більш строгому розгляді такі інтуїтивні уявлення 

можуть виявитися незадовільними. Недосконалість інтуїтивних уявлень про множини, їх 



 

 

 

 

недостатність ілюструється, наприклад, відомим парадоксом Б. Рассела, який формулюється так. 

Розглянемо множину А всіх таких множин X, що X не є елементом X. Тоді, якщо А не є елементом 

А, то за означенням А також є елементом А. З іншого боку, якщо А є елементом А, то А – одна з тих 

множин X, які не є елементами самих себе, тобто А не є елементом А. У будь-якому випадку А є 

елементом А й А не є елементом А. 

Цей парадокс свідчить про те, що теорія множин, яка широко використовується в її 

інтуїтивному, «наївному» викладі, є суперечливою. Формалізація теорії множин, пов'язана, зокрема, з 

усуненням парадоксів, сприяла розвитку не тільки методів теорії множин, а й математичної логіки. 

У теорії множин використовується поняття порожньої множини. Позначається вона 

символом  . Множина може взагалі не містити елементів, наприклад 

S = {х | х — непарне число, що ділиться на 2} = 0; 

.0}01|{ 2  xRxK  

Для позначення цього факту вводиться поняття порожньої множини. 

Це поняття відіграє дуже важливу роль при заданні множин за допомогою опису. Так, без 

поняття порожньої множини не можна говорити про множину відмінників групи або про множину 

дійсних коренів квадратного рівняння, не пересвідчившись заздалегідь, чи є взагалі в студентській групі 

відмінники або чи має задане рівняння дійсні корені. Поняття порожньої множини дає змогу 

оперувати множиною відмінників групи, не піклуючись про те, чи є відмінники в групі, яка 

розглядається. Порожню множину умовно будемо відносити до скінченних множин. 

Таким чином, уведення порожньої множини дає можливість оперувати будь-якою множиною 

без попереднього застереження, містить ця множина елементи чи ні. 

 

Продовжити  перегляд 

 

https://drive.google.com/open?id=0B_xx7ovZmn2SaDJiaVU1Mkg5U1U


 

 

 

 

Конспект лекції № 3 

 
Тема № 2. Основи теорії множин._______________________________________________________ 

                                                                           

Міжпредметні зв’язки   Навчальна дисципліна “Дискретний аналіз” взаємопов’язана з 

такими дисциплінами як “Математика для економістів”, “Інформатика”.______________________ 

 

Мета лекції  ознайомитися з основними поняттями теорії множин, опанувати основні операції з 

множинами.__________________________________________________________________________ 

 

План лекції: 

1. Операції над множинами.  

2. Доведення рівностей з множинами. 

 

Опорні поняття: універсум, переріз множин, об’єднання, різниця, абсолютне доповнення, 

потужність, формули включення/виключення____________________________________________ 
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ВИКЛАД  МАТЕРІАЛУ  ЛЕКЦІЇ 

 

Питання 1. Операції над множинами.  

Розглянемо дві множини А та В і введемо кілька  операцій над ними. Для графічної ілюстрації 

будемо використовувати круги Ейлера. Для зображення множини на площині креслять замкнуту лінію 

із заштрихованою внутрішньою областю (найчастіше – це круг, звідси й назва відповідного 

інструмента, що широко застосовується в теорії множин). 

Зазначимо, що в подальшому викладі використовуватимемо символи логічних операцій 

кон'юнкції « », диз'юнкції « », імплікації «», еквіваленції « »  для формалізованого запису 

означень і теорем. 

http://www.studentam.kiev.ua/
http://www.twirpx.com/file/685791/
http://www.college-chnu.cv.ua/images/Books/bondarenko.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_373_44193539.pdf


 

 

 

 

1. Об'єднання А і В ( BA ) – множина, що складається з усіх елементів множини А, всіх елементів 

множини В і не містить ніяких інших елементів, тобто  }BxAx|x{BA  , де символ 

« » позначає логічну операцію диз’юнкції (логічне «або»). 

 

2. Переріз А і В – множина, що складається з тих і тільки тих елементів, які належать одночасно множині 

А та множині В, тобто  },|{ BxAxxBA   де символ « » позначає логічну операцію 

кон’юнкції (логічне «і»).  

 

3. Різниця А і В (відносне доповнення) – множина, що складається з тих і тільки тих елементів, які 

належать множині А й не належать В, тобто 

}.|{ BxAxxBA   

 

Різниця – не комутативна операція А\B B\A. 

4. Диз’юнктивна сума А і В (симетрична різниця) – множина, що складається з усіх елементів А, які не 

належать множині В, й усіх елементів В, які не належать множині А, та яка не містить ніяких інших, 

елементів, тобто  

))}()(())()((|{ AxBxBxAxxBA   

де для позначення операції диз’юнктивної суми двох множин використано  символ  .          

).()( ABBABA   

Універсум U 

Звичайно, вже в означенні конкретної множини явно або неявно обмежується сукупність об’єктів, 

що є допустимими (натуральні числа – серед цілих або дійсних залежно від контексту). 

Зручно сукупність допустимих об’єктів зафіксувати явно та вважати, що множини, які 

розглядаються, складаються з елементів цієї сукупності, її називають основною множиною 

(універсумом) і позначають U. Універсум - це множина,яка містить підмножини,що розглядаються в 

процесі вивчення певного питання  Всі розглянуті множини є підмножинами множини U. Універсум 

U арифметики – числа, універсум U зоології – тварини і т.д. 



 

 

 

 

 

Будь-яку множину розглядатимемо  як підмножину якоїсь універсальної множини, який на  колах 

Ейлера асоціюватимемо з прямокутником на площині, всередині якого зображатимемо множини. 

Нова операція AAU   (абсолютне доповнення А) – це множина, що містить усі елементи 

універсуму, за винятком елементів А ( A\UA  ). 

Операції об’єднання, перетину, доповнення {, , } називають булевими операціями над 

множинами. 
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ВИКЛАД  МАТЕРІАЛУ  ЛЕКЦІЇ 

 

Питання 1. Логіка висловлювань.  

Логіку як науку, створену Арістотелем (384-322 до н.є.), упродовж століть використовували 

для розвитку багатьох галузей знань, зокрема філософії та математики. По сутті, логіка – це наука 

про міркування, яка дає змогу визначити істинність або хибність математичного твердження, 

виходячи з первинних припущень, які називають аксіомами. Логіку також застосовують в 

інформатиці для побудови комп'ютерних програм і доведення їх коректності. Поняття, методи й 

засоби логіки покладено в основу сучасних інформаційних технологій.  

Логіка висловлювань 

Висловлюванням називають розповідне речення, про яке можна сказати, що воно чи 

істинне, чи хибне, але не одне й інше водночас. Розділ логіки, який вивчає висловлювання та їхні 

властивості, називають пропозиційною логікою або логікою висловлювань.  

Приклад 1.1. Наведемо приклади речень.  

1. Сніг білий. 2. Київ — столиця України.  

3. х + 1 = 3.     4. Котра година?  5. Читай уважно!  

Два перші речення – висловлювання, решта три – ні, бо третє речення набуває істинного чи 

хибного значення залежно від значення змінної х, четверте та п'яте речення – не розповідні.  

Значення “істина” чи “хибність”, яких набуває висловлювання, називають його значенням 

істинності. Значення “істина” позначають буквою Т (від англ. “truth”), а “хибність” – буквою F 

(від “false”). Для позначення висловлювань використовують малі латинські букви з індексами чи 

без них. Символи, використовувані для позначення висловлювань, називають атомарними 

формулами чи атомами.  

Приклад 1.2. Наведемо приклади висловлювань.  

1. р: “Сніг білий”.   2. q: “Київ – столиця України”.  

Тут символи р, q – атомарні формули.  

Багато речень утворюють об'єднанням одного чи декількох висловлювань. Отримане 

висловлювання називають складним. Побудову складних висловлювань вперше розглянуто 

1845 р. в книзі англійського математика Дж. Буля (G. Boole) “The Laws of Truth”. Складне 

висловлювання утворюють із наявних висловлювань за допомогою логічних операцій. У логіці 

висловлювань використовують п'ять логічних операцій:  

• заперечення (читають “не” та позначають знаком “¬”),  

• кон’юнкцію (читають “і (та)” й позначають знаком “^”),  

• диз’юнкцію (читають “або (чи)” та позначають знаком “”),  

• імплікацію (читають “якщо..., то” та позначають знаком “”), еквівалентність (читають “тоді 

й лише тоді” та  позначають знаком “~”).  



 

 

 

 

Приклад 1.3. Наведемо приклади складних висловлювань.  

1. Сніг білий, і небо теж біле.  

2. Якщо погода хороша, то ми їдемо відпочивати.  

У наведених прикладах логічні операції — це “і” та “якщо..., то”.  

Приклад 1.4. Розглянемо такі висловлювання: р: “Вологість велика”, q: “Температура 

висока”, г: “Ми почуваємо себе добре”. Тоді речення “Якщо вологість велика та температура 

висока, то ми не почуваємо себе добре” можна записати складним висловлюванням ((р^q)( ¬г)).  

У логіці висловлювань атом р чи складне висловлювання називають правильно побудованою 

формулою або формулою. Вивчаючи формули, розглядають два аспекти – синтаксис і семантику.  

Синтаксис – це сукупність правил, які дають змогу будувати формули та розпізнавати 

правильні формули серед послідовностей символів. Формули в логіці висловлювань означають за 

такими правилами:  

♦ атом – це формула;  

♦ якщо р – формула, то (¬р) – також формула; 

♦ якщо р та q – формули, то (р ^ q), (р  q), (р  q), (р ~ q) – формули;  

♦ формули можуть бути породжені тільки скінченною кількістю застосувань  

указаних правил.  

Формули, як і атоми, позначають малими латинськими буквами з індексами чи без них.  

Приклад 1.5. Вирази (р), (р^), (р¬), (q) – не формули.  

Часто заперечення висловлювання р позначають також . Такий спосіб запису заперечення не 

потребує дужок. Якщо не виникає непорозумінь, то зовнішні дужки у формулах можна випускати.  

Приклад 1.6. Формули (pq), (pq) та ((р^q)  (¬ r)) можна записати відповідно у вигляді 

pq, pq та (p^q)   .  

Семантика – це сукупність правил, за якими формулам надають значення істинності. 

Нехай р та q – формули. Тоді значення істинності формул (¬ p), (pvq),  (р^q), рq та (р~q) так 

пов'язані зі значеннями істинності формул р та q.  

1. Формула (¬р) істинна, коли р хибна, і хибна, коли формула p істинна.   

Формулу (¬р) читають “не р” чи “це не так, що р” та називають запереченням  

формули р.  

2. Формула (р^q) істинна, якщо р та q водночас істинні. У всіх інших  випадках формула (р ^q) 

хибна. Формулу (р ^ q) читають “р і q” та називають  

кон’юнкцією формул  р та q.  

3. Формула (pq) хибна, якщо р та q водночас хибні. У всіх інших випадках  

(рq) істинна. Формулу (pq) читають “р або q” й називають диз’юнкцією формул р та q.  

4. Формула (рq) хибна, якщо формула р істинна, a q – хибна. У всіх інших  



 

 

 

 

випадках вона істинна. Формулу (р  q) називають імплікацією, атом р – припущенням 

імплікації, a q – її висновком. Оскільки імплікацію використовують у багатьох математичних 

міркуваннях, то існує багато термінологічних варіантів для формули (рq). Ось деякі з них: 

“якщо р, то q”, “з р випливає q”, “р лише тоді, коли q”, “р достатнє для q”, “q, якщо р”,  

“q необхідне для р”.  

5. Формула (р ~ q) істинна, якщо р та q мають однакові значення істинності.  

У всіх інших випадках формула (р~q) хибна. Формулу (р~q) читають  

“р тоді й лише тоді, коли q” чи “р еквівалентне q” та називають еквівалентністю формул р та q.  

Семантику логічних операцій зручно задавати за допомогою таблиць, які містять значення 

істинності формул залежно від значень істинності їх атомів. Такі таблиці називають таблицями 

істинності. Семантику введених операцій у формі таблиць істинності наведено в табл. 1.1. 

Таблиця 1.1 

p q (¬ p) (р ^ q) (p  q) рq р ~ q 

T T F  T  Т  T T 

T F  F  F  Т  F  F  

F Т  Т  F  T  Т  F  

F F  Т  F  F  Т  Т  
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 http://www.college-chnu.cv.ua/images/Books/bondarenko.pdf 

 http://www.dut.edu.ua/uploads/l_373_44193539.pdf 

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: ноутбук, проектор 

 

 

ВИКЛАД  МАТЕРІАЛУ  ЛЕКЦІЇ 

 

Питання 1. Нормальні форми логіки висловлювань.  

Літералом називають атом або його заперечення. Приклад: р, r, . Літерал позитивний, 

якщо він не має знака заперечення, і негативний, якщо має. Пара {p, } називають контрарною. 

 Формула f записана в кон’юнктивній нормальній формі (КНФ), якщо вона має вигляд 

f=f1^f2^…fn (n1), де формули f1^f2^…fn – літерали або диз’юнкція літералів і всі формули fi (i=1, 2, 

…, n) різні. 

Довільну формулу можна перетворити в одну з нормальних форм, застосувавши закони 

логіки висловлювань. Побудова нормальних форм передбачає виконання таких кроків: 

Крок 1. Використання правил fg= g та fg=(fg)(gf) для усунення еквівалентних 

перетворень. 

Крок 2. Використання закону подвійного заперечення та законів де Моргана для перенесення 

знаку заперечення до атомів. 

Крок 3. Застосування законів дистрибутивності для побудови нормальної форми. Для 

побудови кон’юнктивної нормальної форми (КНФ) використовують дистрибутивний закон для 

диз’юнкції щодо кон’юнкції (закон 3а). для побудови ДНФ потрібно використати дистрибутивний 

закон для кон’юнкції щодо диз’юнкції (закон 3б). 

 

Продовжити  перегляд 
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Конспект лекції № 6 

 
Тема № 3. Логіка висловлювань._______________________________________________________ 

                                                                           

Міжпредметні зв’язки Навчальна дисципліна “Дискретний аналіз” взаємопов’язана з 

такими дисциплінами як “Математика для економістів”, “Інформатика”.______________________ 

 

Мета лекції  ознайомитися із законами логіки висловлювань_______________________________ 

 

План лекції: 

1. Закони логіки висловлювань. 

 

Опорні поняття: висловлювання,  логіка висловлювань, закони логіки висловлювань,__________ 

 

Інформаційні джерела: 

Основна та допоміжна література:  

1. Нікольський Ю. В., Пасічник В. В., Щербина Ю. М. Дискретна математика: Підручник. / 

Ю. В. Нікольський, В. В. Пасічник, Ю. М. Щербина. – Львів: «Магнолія 2006», 2007. – 608 с. 

2. Трохимчик Р. М. Основи дискретної математики: Практикум. / Р. М. Трохимчик. – К.: МАУП, 

2004. – 168 с.  

3. Андрійчук В. І., Комарницький М. Я., Іщук Ю. Б. Вступ до дискретної математики. / 

В. І. Андрійчук, М. Я. Комарницький, Ю. Б. Іщук. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана 

Франка, 2003. – 254 с. 

4. Яблонский С. В. Введение в дискретную математику: Учебное пособие для вузов / 

С. В. Яблонский. – 3-е изд., М.: Высш. шк., 2002. – 384 с. 

5. Бардачов Ю. М. та ін. Дискретна математика: Підручник. / Ю. М. Бардачов та ін. – К.: Вища 

шк., 2002. – 287 с.  
Інтернет ресурси: 

 http://www.studentam.kiev.ua/ 

 http://www.twirpx.com/file/685791/ 

 http://www.college-chnu.cv.ua/images/Books/bondarenko.pdf 

 http://www.dut.edu.ua/uploads/l_373_44193539.pdf 

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: ноутбук, проектор 

 

 

ВИКЛАД  МАТЕРІАЛУ  ЛЕКЦІЇ 

 

Питання 1. Закони логіки висловлювань.  

Формули f і g називають еквівалентними, рівносильними чи тотожними (позначають f=g), 

якщо значення їх істинності збігаються в усіх інтерпретаціях цих формул. Властивість 

еквівалентності формул f і g можна сформулювати у вигляді такого твердження. 

ТЕОРЕМА 1.1. Формули f і g еквівалентні тоді й лише тоді, коли формула (fg) 

загальнозначуща, тобто = f~g. 

За допомогою правил pq = q та pq=(pq)(qp) можна усувати логічні операції 

імплікації й еквівалентності з формул. Ці правила можна використовувати також для введення 

імплікації й еквівалентності. 

Наведені еквівалентності можна перевірити, побудувавши таблиці істинності. 

http://www.studentam.kiev.ua/
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Продовжити  перегляд 

 

Конспект лекції № 7 

 
Тема № 4. Логіка першого ступеня.______________________________________________________ 

                                                                           

Міжпредметні зв’язки   Навчальна дисципліна “Дискретний аналіз” взаємопов’язана з 

такими дисциплінами як “Математика для економістів”, “Інформатика”.______________________ 

 

Мета лекції  ознайомитися із законами логіки першого ступеня______________________________ 

 

План лекції: 

1. Закони логіки першого ступеня.  

2. Випереджена нормальна форма. 

 

Опорні поняття: висловлювання,  закони логіки першого ступеня,___________________________ 

 

Інформаційні джерела: 

Основна та допоміжна література:  

1. Нікольський Ю. В., Пасічник В. В., Щербина Ю. М. Дискретна математика: Підручник. / 

Ю. В. Нікольський, В. В. Пасічник, Ю. М. Щербина. – Львів: «Магнолія 2006», 2007. – 608 с. 

2. Трохимчик Р. М. Основи дискретної математики: Практикум. / Р. М. Трохимчик. – К.: МАУП, 

2004. – 168 с.  

3. Андрійчук В. І., Комарницький М. Я., Іщук Ю. Б. Вступ до дискретної математики. / 

В. І. Андрійчук, М. Я. Комарницький, Ю. Б. Іщук. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана 

Франка, 2003. – 254 с. 

4. Яблонский С. В. Введение в дискретную математику: Учебное пособие для вузов / 

С. В. Яблонский. – 3-е изд., М.: Высш. шк., 2002. – 384 с. 

5. Бардачов Ю. М. та ін. Дискретна математика: Підручник. / Ю. М. Бардачов та ін. – К.: Вища 

шк., 2002. – 287 с.  
Інтернет ресурси: 

 http://www.studentam.kiev.ua/ 

 http://www.twirpx.com/file/685791/ 

https://drive.google.com/open?id=0B_xx7ovZmn2SaDJiaVU1Mkg5U1U
http://www.studentam.kiev.ua/
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Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: ноутбук, проектор 

 

 

ВИКЛАД  МАТЕРІАЛУ  ЛЕКЦІЇ 

 

Питання 1. Закони логіки першого ступеня.  

Існують речення, які не являють собою висловлювання та містять змінні. Було наведено 

приклад такого речення – «х+1=3». Речення зі змінними – це не висловлювання, але вони 

перетворюються на висловлювання, якщо надати змінним певних значень. Речення зі змінними 

дуже поширені. Вони містяться в математичних формулах і комп’ютерних програмах. Зокрема, у 

мовах програмування є оператори у вигляді „Повторити цикл доти, доки змінніх та у не стануть 

рівними, або припинити обчислення після 100 повторень”. Позначивши як і лічильник повторень, 

умову закінчення програми можна задавати виразом «(х=у)(і>100)». Тоді оператор циклу набирає 

вигляду „повторювати, якщо (((х=у)(і>100)))». 

Приклад 1. Речення «х > 3», «х=у+3», «х+у=z» містять змінні. Вони не істинні й не хибні 

доти, доки змінним не буде надано якихось значень. 

У наведеному прикладі речення «х> 3» або «х більше 3», складається з двох частин: першу, змінну 

х, називають предметом, а другу – «більше 3», – яка   показує властивість предмета, – 

предикатом. Часто предикатом називають усе речення. 

Означимо логіку першого ступеня (логіку предикатів), у якій до понять логіки 

висловлювань додано нові поняття. Атом розглядають як неподільне ціле – його структуру та 

склад не аналізують. Позаяк багато міркувань неможливо описати лише за допомогою 

висловлювань, уведемо поняття атома в логіці першого ступеня. Для запису атомів логіки першого 

ступеня використовують такі типи символів: 

♦ індивідні символи, або сталі – це імена об’єктів, які починаються з великої літери, та сталі, 

наприклад: Іван, Марія, Дискретна_математика, Т, F, 2, 5; 

♦ предметні символи, предметні змиті, або просто змінні – імена, якими позначають змінні 

та які записують малими літерами (можливо, з індексами), наприклад: х, у, z, wi, 

♦ предикатні символи – імена, якими позначають предикати та які записують великими 

літерами (наприклад, Р, Q, R) або змістовними словами, які записують великими літерами 

(наприклад, БІЛЬШЕ, ЛЮБИТЬ). 

Продовжити  перегляд 
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Конспект лекції № 8 

 
Тема № 5. Комбінаторний аналіз.______________________________________________________ 

                                                                           

Міжпредметні зв’язки   Навчальна дисципліна “Дискретний аналіз” взаємопов’язана з 

такими дисциплінами як “Математика для економістів”, “Інформатика”.______________________ 

 

Мета лекції  ознайомитися з основами комбінаторного аналізу______________________________ 

 

План лекції: 

1. Основні правила комбінаторного аналізу.  

2. Розміщення та сполучення.  

3. Підрахунок кількості розміщень та сполучень. 

 

Опорні поняття: комбінаторний аналіз, розміщення, сполучення, упорядкована вибірка 

 

Інформаційні джерела: 

Основна та допоміжна література:  

1. Нікольський Ю. В., Пасічник В. В., Щербина Ю. М. Дискретна математика: Підручник. / 

Ю. В. Нікольський, В. В. Пасічник, Ю. М. Щербина. – Львів: «Магнолія 2006», 2007. – 608 с. 

2. Трохимчик Р. М. Основи дискретної математики: Практикум. / Р. М. Трохимчик. – К.: МАУП, 

2004. – 168 с.  

3. Андрійчук В. І., Комарницький М. Я., Іщук Ю. Б. Вступ до дискретної математики. / 

В. І. Андрійчук, М. Я. Комарницький, Ю. Б. Іщук. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана 

Франка, 2003. – 254 с. 

4. Яблонский С. В. Введение в дискретную математику: Учебное пособие для вузов / 

С. В. Яблонский. – 3-е изд., М.: Высш. шк., 2002. – 384 с. 

5. Бардачов Ю. М. та ін. Дискретна математика: Підручник. / Ю. М. Бардачов та ін. – К.: Вища 

шк., 2002. – 287 с.  
Інтернет ресурси: 

 http://www.studentam.kiev.ua/ 

 http://www.twirpx.com/file/685791/ 

 http://www.college-chnu.cv.ua/images/Books/bondarenko.pdf 

 http://www.dut.edu.ua/uploads/l_373_44193539.pdf 

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: ноутбук, проектор 

 

 

ВИКЛАД  МАТЕРІАЛУ  ЛЕКЦІЇ 

 

Питання 1. Основні правила комбінаторного аналізу.  

У комбінаторному аналізі (комбінаториці) вивчають об’єкти зі скінченної множини А = {а1, 

а2, ..., аn} та їх властивості, а також визначають кількість об'єктів із певними властивостями. 

Розглядають також твердження (принципи), використовувані в різних задачах. На них 

ґрунтуються важливі методи математичного доведення, широко застосовувані в теорії скінченних 

автоматів та інших розділах.  

1. Основні правила комбінаторного аналізу.  

Почнемо з формулювання двох основних правил комбінаторики: правила суми та правила 

добутку.  

http://www.studentam.kiev.ua/
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Правило суми. Якщо об’єкт х можна вибрати n1 способами, а інший об’єкт у n2 способами, то 

можна вибрати або х, або у n1+n2 способами.  

Приклад 2.1. Студент має вибрати тему курсової роботи зі списку, розміщеного на трьох 

аркушах. Аркуші містять відповідно 20, 15 і 17 тем. З якої кількості можливих тем студент робить 

свій вибір?  

За правилом суми кількість тем для вибору становить 20 + 15 + 17 = 52. 

Правило добутку. Якщо об’єкт х можна вибрати n1 способами та після кожного такого вибору 

об’єкт у можна вибрати n2 способами, то пару об’єктів (х, у) у зазначеному порядку можна 

вибрати n1n2 способами. Це правило можна пояснити інакше. Нехай якусь процедуру можна 

виконати, розв’язавши два завдання. Якщо є n1 способів розв’язати перше завдання та n2 способів 

розв’язати після цього друге завдання, то всю процедуру можна виконати n1n2 способами.  

Приклад. В одній із версій мови ім’я змінної – це рядок з одного чи двох символів, якими 

можуть бути 26 букв латинського алфавіту та 10 цифр. Першим символом має бути буква. Крім 

того, не можна використовувати п’ять двосимвольних рядків, які зарезервовані для спеціального 

використання. Знайдемо, скільки різних імен змінних є в цій мові.  

Нехай V – величина, яку потрібно обчислити, Vx–кількість односимвольних імен, V2–

двосимвольних. За правилом суми всього імен V=VX+V2. Очевидно, що VX = 26; за правилом 

добутку V2 = 26*36 – 5 = 931. Отже, V= 26 + 931 = 957.  

Продовжити  перегляд 

 

Конспект лекції № 9 

 
Тема № 5. Комбінаторний аналіз.______________________________________________________ 

                                                                           

Міжпредметні зв’язки   Навчальна дисципліна “Дискретний аналіз” взаємопов’язана з 

такими дисциплінами як “Математика для економістів”, “Інформатика”.______________________ 

 

Мета лекції  ознайомитися з основами комбінаторного аналізу______________________________ 

 

План лекції: 

1. Перестановки.  

2. Біном Ньютона.  

3. Поліноміальна теорема. 

 

Опорні поняття: комбінаторний аналіз, Біном Ньютона, упорядкована вибірка 

 

Інформаційні джерела: 

Основна та допоміжна література:  

1. Нікольський Ю. В., Пасічник В. В., Щербина Ю. М. Дискретна математика: Підручник. / 

Ю. В. Нікольський, В. В. Пасічник, Ю. М. Щербина. – Львів: «Магнолія 2006», 2007. – 608 с. 

2. Трохимчик Р. М. Основи дискретної математики: Практикум. / Р. М. Трохимчик. – К.: МАУП, 

2004. – 168 с.  
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3. Андрійчук В. І., Комарницький М. Я., Іщук Ю. Б. Вступ до дискретної математики. / 

В. І. Андрійчук, М. Я. Комарницький, Ю. Б. Іщук. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана 

Франка, 2003. – 254 с. 

4. Яблонский С. В. Введение в дискретную математику: Учебное пособие для вузов / 

С. В. Яблонский. – 3-е изд., М.: Высш. шк., 2002. – 384 с. 

5. Бардачов Ю. М. та ін. Дискретна математика: Підручник. / Ю. М. Бардачов та ін. – К.: Вища 

шк., 2002. – 287 с.  
Інтернет ресурси: 

 http://www.studentam.kiev.ua/ 

 http://www.twirpx.com/file/685791/ 

 http://www.college-chnu.cv.ua/images/Books/bondarenko.pdf 

 http://www.dut.edu.ua/uploads/l_373_44193539.pdf 

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: ноутбук, проектор 

 

 

ВИКЛАД  МАТЕРІАЛУ  ЛЕКЦІЇ 

 

Питання 1. Перестановки.  

 Перестановка з n елементів – це особливий випадок розміщення без повторень з 

nелементів, коли в розміщення входять усі елементи. Перестановки з n елементів називають також 

n-перестановками.Окремі n-перестановки різняться лише порядком елементів. Кількість таких 

перестановок позначають як Рn.  

Формулу для Рn одержують із формули для кількості розміщень без повторень: Рn = An
n = 

n!.  

Розглянемо тепер задачу про перестановки n елементів за умови, що не всі елементи різні 

(перестановки з повтореннями). Точніше, нехай є n елементів k різних типів, а число nj (j =1, ..., k) 

– кількість елементів j-го типу; n1+...+nk=n. Перестановки з n елементів за такої умови називають 

перестановками з повтореннями. Кількість їх позначають як Pn(n1,...,nk). Знайдемо явний вираз для 

Pn(n1,...,nk). Для цього в перестановці замінимо всі однакові елементи різними. Тоді кількість 

різних перестановок, які можна отримати з однієї перестановки: n1!n2!...nk! таким чином, 

Pn(n1,...,nk)n1!n2!...nk!=n! Звідки 

 

Знайти кількість слів (рядків), які можна утворити, переставляючи букви слова product. 

(оск. букви не повторюються, то Р=7!=5040 слів). 

Знайти кількість слів (рядків), які можна утворити, переставляючи букви слова success. 

(оск. букви повторюються, то: 

 

Продовжити  перегляд 

 

http://www.studentam.kiev.ua/
http://www.twirpx.com/file/685791/
http://www.college-chnu.cv.ua/images/Books/bondarenko.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_373_44193539.pdf
https://drive.google.com/open?id=0B_xx7ovZmn2SaDJiaVU1Mkg5U1U


 

 

 

 

Конспект лекції № 10 

 
Тема № 5. Комбінаторний аналіз.______________________________________________________ 

                                                                           

Міжпредметні зв’язки   Навчальна дисципліна “Дискретний аналіз” взаємопов’язана з 

такими дисциплінами як “Математика для економістів”, “Інформатика”.______________________ 

 

Мета лекції  ознайомитися з основами комбінаторного аналізу______________________________ 

 

План лекції: 

1. Основні правила комбінаторного аналізу. Принцип коробок Діріхлє.  

2. Принцип включення-виключення. 

 

Опорні поняття: комбінаторний аналіз, Біном Ньютона, принцип коробок Діріхлє, принцип 

включення-виключення. 

 

Інформаційні джерела: 

Основна та допоміжна література:  

1. Нікольський Ю. В., Пасічник В. В., Щербина Ю. М. Дискретна математика: Підручник. / 

Ю. В. Нікольський, В. В. Пасічник, Ю. М. Щербина. – Львів: «Магнолія 2006», 2007. – 608 с. 

2. Трохимчик Р. М. Основи дискретної математики: Практикум. / Р. М. Трохимчик. – К.: МАУП, 

2004. – 168 с.  

3. Андрійчук В. І., Комарницький М. Я., Іщук Ю. Б. Вступ до дискретної математики. / 

В. І. Андрійчук, М. Я. Комарницький, Ю. Б. Іщук. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана 

Франка, 2003. – 254 с. 

4. Яблонский С. В. Введение в дискретную математику: Учебное пособие для вузов / 

С. В. Яблонский. – 3-е изд., М.: Высш. шк., 2002. – 384 с. 

5. Бардачов Ю. М. та ін. Дискретна математика: Підручник. / Ю. М. Бардачов та ін. – К.: Вища 

шк., 2002. – 287 с.  
Інтернет ресурси: 

 http://www.studentam.kiev.ua/ 

 http://www.twirpx.com/file/685791/ 

 http://www.college-chnu.cv.ua/images/Books/bondarenko.pdf 

 http://www.dut.edu.ua/uploads/l_373_44193539.pdf 

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: ноутбук, проектор 

 

 

ВИКЛАД  МАТЕРІАЛУ  ЛЕКЦІЇ 

 

Питання 1. Принцип коробок Діріхлє.  

Принцип коробок Діріхлє широко застосовують у теорії скінченних автоматів, теорії чисел 

та ін. 

Теорема (принцип коробок Діріхлє). Якщо k+1 або більше предметів розкладено в k 

коробках, то існує принаймні одна коробка, яка містить два або більше предметів. 

Доведення. Припустимо, що жодна коробка не містить більше одного предмета. Тоді загальна 

кількість предметів становить щонайменше k. Це суперечить тому, що щонайменше k+1 предмет. 

Приклад. У групі з 367 чоловік принаймні двоє народилися в один день (можливо, у різні роки). 

 Найменше ціле число, яке більше або дорівнює х, позначають x. Наприклад, 3,14 =4. 

http://www.studentam.kiev.ua/
http://www.twirpx.com/file/685791/
http://www.college-chnu.cv.ua/images/Books/bondarenko.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_373_44193539.pdf


 

 

 

 

Теорема (узагальнений принцип коробок Діріхлє). Якщо N предметів розкладено в k 

коробках, то існує принаймні одна коробка, яка містить щонайменше  N/k предметів. 

Доведення. Справджується нерівність N/k<(N/k)+1. Припустимо, що жодна коробка не містить 

більше ніж N/k-1 предметів. Тоді загальна кількість предметів становить щонайбільше 

k(N/k-1)<k(((N/k)+1)-1=N. 

Це суперечки» умові теореми. що загальна кількість предметів порівнює N. 

Продовжити  перегляд 

 

 

Конспект лекції № 11 

 
Тема № 6. Відношення. Види відношень._________________________________________________ 

                                                                           

Міжпредметні зв’язки   Навчальна дисципліна “Дискретний аналіз” взаємопов’язана з 

такими дисциплінами як “Математика для економістів”, “Інформатика”.______________________ 

 

Мета лекції  ознайомитися з поняттям відношення, видами відношень._______________________ 

 

План лекції: 

1. Відношення та їх властивості.  

2. Відношення еквівалентності.  

3. Відношення часткового порядку. 

 

Опорні поняття: відношення, бінарне відношення, граф, види відношень. 

 

Інформаційні джерела: 

Основна та допоміжна література:  

1. Нікольський Ю. В., Пасічник В. В., Щербина Ю. М. Дискретна математика: Підручник. / 

Ю. В. Нікольський, В. В. Пасічник, Ю. М. Щербина. – Львів: «Магнолія 2006», 2007. – 608 с. 

2. Трохимчик Р. М. Основи дискретної математики: Практикум. / Р. М. Трохимчик. – К.: МАУП, 

2004. – 168 с.  

3. Андрійчук В. І., Комарницький М. Я., Іщук Ю. Б. Вступ до дискретної математики. / 

В. І. Андрійчук, М. Я. Комарницький, Ю. Б. Іщук. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана 

Франка, 2003. – 254 с. 

4. Яблонский С. В. Введение в дискретную математику: Учебное пособие для вузов / 

С. В. Яблонский. – 3-е изд., М.: Высш. шк., 2002. – 384 с. 

5. Бардачов Ю. М. та ін. Дискретна математика: Підручник. / Ю. М. Бардачов та ін. – К.: Вища 

шк., 2002. – 287 с.  
Інтернет ресурси: 

 http://www.studentam.kiev.ua/ 

 http://www.twirpx.com/file/685791/ 

 http://www.college-chnu.cv.ua/images/Books/bondarenko.pdf 

 http://www.dut.edu.ua/uploads/l_373_44193539.pdf 

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: ноутбук, проектор 

 

 

https://drive.google.com/open?id=0B_xx7ovZmn2SaDJiaVU1Mkg5U1U
http://www.studentam.kiev.ua/
http://www.twirpx.com/file/685791/
http://www.college-chnu.cv.ua/images/Books/bondarenko.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_373_44193539.pdf


 

 

 

 

ВИКЛАД  МАТЕРІАЛУ  ЛЕКЦІЇ 

 

Питання 1. Відношення та їх властивості.  

Відношення - одне з основних понять сучасної математики. Мову відношень використовують 

для опису зв'язків між об'єктами та поняттями. Найзручніший спосіб задати зв'язок між елементами двох 

множин - записати впорядковані пари елементів, що перебувають у цьому зв'язку. 

Означення 1. Нехай А та В - множини. Бінарне відношення з А в В - це деяка підмножина 

декартового добутку А×В цих множин. Іншими словами, бінарне відношення з А в В - це деяка 

множина впорядкованих пар, у якій перший елемент пари належить А, а другий - В. 

Використовують запис аRb, якщо (а, b)єR, BAR  , та запис а R b, якщо (а, b) R . 

Бінарні відношення описують зв'язки між елементами двох множин. Зв'язки між елементами більше, ніж 

двох множин задають n-арними відношеннями. Якщо в деякому контексті розглядають лише бінарні 

відношення, то вживають термін "відношення" замість "бінарне відношення". 

Приклад 1. Нехай А={0,1,2}, В={а, b} та задано відношення R={(0,а), (0,b), (1,а), (2,b)}. Отже, 

0Ra, оскільки (0,а)є R, але 1 R b, оскільки Rb ),1( .  

Здебільшого розглядають бінарні відношення за умови А=В. Відношенням на множині А називають 

бінарне відношення з А в А. Іншими словами, відношенням R на множині А називають підмножину 

декартового квадрату множини А, тобто 2AR  . 

Продовжити  перегляд 

Конспект лекції № 12 

 
Тема № 6. Відношення. Види відношень._________________________________________________ 

                                                                           

Міжпредметні зв’язки   Навчальна дисципліна “Дискретний аналіз” взаємопов’язана з 

такими дисциплінами як “Математика для економістів”, “Інформатика”.______________________ 

 

Мета лекції  ознайомитися з поняттями відношень, видами відношень________________________ 

 

План лекції: 

1. Відношення рівнопотужності.  

2. Потужність множини натуральних чисел.  

3. Потужність множини раціональних чисел.  

4. Потужність множини дійсних чисел. 

 

Опорні поняття: відношення, відношення рівнопотужності, види відношень. 

 

Інформаційні джерела: 

Основна та допоміжна література:  

1. Нікольський Ю. В., Пасічник В. В., Щербина Ю. М. Дискретна математика: Підручник. / 

Ю. В. Нікольський, В. В. Пасічник, Ю. М. Щербина. – Львів: «Магнолія 2006», 2007. – 608 с. 

2. Трохимчик Р. М. Основи дискретної математики: Практикум. / Р. М. Трохимчик. – К.: МАУП, 

2004. – 168 с.  

https://drive.google.com/open?id=0B_xx7ovZmn2SaDJiaVU1Mkg5U1U


 

 

 

 

3. Андрійчук В. І., Комарницький М. Я., Іщук Ю. Б. Вступ до дискретної математики. / 

В. І. Андрійчук, М. Я. Комарницький, Ю. Б. Іщук. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана 

Франка, 2003. – 254 с. 

4. Яблонский С. В. Введение в дискретную математику: Учебное пособие для вузов / 

С. В. Яблонский. – 3-е изд., М.: Высш. шк., 2002. – 384 с. 

5. Бардачов Ю. М. та ін. Дискретна математика: Підручник. / Ю. М. Бардачов та ін. – К.: Вища 

шк., 2002. – 287 с.  
Інтернет ресурси:  

 http://www.studentam.kiev.ua/ 

 http://www.twirpx.com/file/685791/ 

 http://www.college-chnu.cv.ua/images/Books/bondarenko.pdf 

 http://www.dut.edu.ua/uploads/l_373_44193539.pdf 

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: ноутбук, проектор 

 

 

ВИКЛАД  МАТЕРІАЛУ  ЛЕКЦІЇ 

 

Питання 1. Відношення рівнопотужності.  

Означення. Множина A рівно потужна множині B, якщо існує взаємно однозначна 

відповідність (бієкція) множини A на множину B. 

Відношення рівно потужності має такі властивості: рефлективність, симетричність, 

транзитивність. 

Теорема 2. Множина натуральних чисел і множина цілих чисел рівно потужні. 

Теорема 3. Множина раціональних чисел рівно потужна множині натуральних чисел. 

Теорема 4. Множина дійсних чисел не рівно потужна множині натуральних чисел.  

Говорять, що множина дійсних чисел має потужність континуум. 

Продовжити  перегляд 

Конспект лекції № 13 

 
Тема № 6. Функціональні відношення._________________________________________________ 

                                                                           

Міжпредметні зв’язки   Навчальна дисципліна “Дискретний аналіз” взаємопов’язана з 

такими дисциплінами як “Математика для економістів”, “Інформатика”.______________________ 

 

Мета лекції  ознайомитися з поняттями відношень, видами відношень________________________ 

 

План лекції: 

1. Функціональні відношення.  

2. Ін’єктивні, сюр’єктивні, бієктивні  функціональні відношення. 

 

Опорні поняття: функціональні відношення, види відношень. 

 

Інформаційні джерела: 

Основна та допоміжна література:  

1. Нікольський Ю. В., Пасічник В. В., Щербина Ю. М. Дискретна математика: Підручник. / 

Ю. В. Нікольський, В. В. Пасічник, Ю. М. Щербина. – Львів: «Магнолія 2006», 2007. – 608 с. 

http://www.studentam.kiev.ua/
http://www.twirpx.com/file/685791/
http://www.college-chnu.cv.ua/images/Books/bondarenko.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_373_44193539.pdf
https://drive.google.com/open?id=0B_xx7ovZmn2SaDJiaVU1Mkg5U1U


 

 

 

 

2. Трохимчик Р. М. Основи дискретної математики: Практикум. / Р. М. Трохимчик. – К.: 

МАУП, 2004. – 168 с.  

3. Андрійчук В. І., Комарницький М. Я., Іщук Ю. Б. Вступ до дискретної математики. / 

В. І. Андрійчук, М. Я. Комарницький, Ю. Б. Іщук. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана 

Франка, 2003. – 254 с. 

4. Яблонский С. В. Введение в дискретную математику: Учебное пособие для вузов / 

С. В. Яблонский. – 3-е изд., М.: Высш. шк., 2002. – 384 с. 

5. Бардачов Ю. М. та ін. Дискретна математика: Підручник. / Ю. М. Бардачов та ін. – К.: Вища 

шк., 2002. – 287 с.  
Інтернет ресурси:  

 http://www.studentam.kiev.ua/ 

 http://www.twirpx.com/file/685791/ 

 http://www.college-chnu.cv.ua/images/Books/bondarenko.pdf 

 http://www.dut.edu.ua/uploads/l_373_44193539.pdf 

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: ноутбук, проектор 

 

 

ВИКЛАД  МАТЕРІАЛУ  ЛЕКЦІЇ 

 

Питання 1. Функціональні відношення.  

Відношення R (R  A× B) називають функціональним, якщо для кожного x A переріз R по 

х містить не більше одного елемента yB (або один або жодного!). 

У цьому випадку говорять, що відношення R діє з множини A у множину B і часто 

використовують позначення R: A→B. З точки зору теорії множин поняття числової функції є 

окремим випадком відношення, коли множини A та B є числові. Тому позначення функціональної 

залежності малими латинським буквами також застосовують в теорії множин і пишуть f : A→B або 

y = f (x), а відношення f називають функцією. 

Функція f може бути задана не на всій множені А, а тільки на деякій її частині D  A. В 

цьому випадку множину D називають областю визначення функції f , а підмножину Іm  B , де Іm 

={ f (x) xD} називають областю значень функції f . 

ЗАУВАЖЕННЯ. Іmage переводиться як зображення чи образ. 

Елемент b = f (a) , де aD, називають образом елемента a, а сам елемент a − прообразом елемента 

b. Якщо D = A, то функція f називається всюди визначеною на А. У цьому разі прАf = A. 

Продовжити  перегляд 

 

Конспект лекції № 14 

 
Тема № 7. Основи теорії графів._________________________________________________ 

                                                                           

Міжпредметні зв’язки   Навчальна дисципліна “Дискретний аналіз” взаємопов’язана з 

такими дисциплінами як “Математика для економістів”, “Інформатика”.______________________ 

 

Мета лекції  ознайомитися з поняттями теорії графів________________________ 
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План лекції: 

 

1. Основні означення та властивості.  

2. Деякі спеціальні класи простих графів. 

 

Опорні поняття: граф, вершина, ланцюг, роздільність графа, ейлерові графи. 

 

Інформаційні джерела: 

Основна та допоміжна література:  

1. Нікольський Ю. В., Пасічник В. В., Щербина Ю. М. Дискретна математика: Підручник. / 

Ю. В. Нікольський, В. В. Пасічник, Ю. М. Щербина. – Львів: «Магнолія 2006», 2007. – 608 с. 

2. Трохимчик Р. М. Основи дискретної математики: Практикум. / Р. М. Трохимчик. – К.: МАУП, 

2004. – 168 с.  

3. Андрійчук В. І., Комарницький М. Я., Іщук Ю. Б. Вступ до дискретної математики. / 

В. І. Андрійчук, М. Я. Комарницький, Ю. Б. Іщук. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана 

Франка, 2003. – 254 с. 

4. Яблонский С. В. Введение в дискретную математику: Учебное пособие для вузов / 

С. В. Яблонский. – 3-е изд., М.: Высш. шк., 2002. – 384 с. 

5. Бардачов Ю. М. та ін. Дискретна математика: Підручник. / Ю. М. Бардачов та ін. – К.: Вища 

шк., 2002. – 287 с.  
Інтернет ресурси:  

 http://www.studentam.kiev.ua/ 

 http://www.twirpx.com/file/685791/ 

 http://www.college-chnu.cv.ua/images/Books/bondarenko.pdf 

 http://www.dut.edu.ua/uploads/l_373_44193539.pdf 

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: ноутбук, проектор 

 

 

ВИКЛАД  МАТЕРІАЛУ  ЛЕКЦІЇ 

 

Питання 1. Основні означення та властивості.  

Теорія графів – потужний апарат для розв’язування прикладних завдань 

найрізноманітніших галузей науки й техніки, до яких належать, наприклад: аналіз та синтез 

електричних кіл та систем, проектування мереж зв’язку та дослідження скінченних автоматів, 

мережне планування й керування, вибір оптимальних маршрутів та потоків у мережах, 

моделювання життєдіяльності й нервової системи в живих організмах тощо. 

Початок теорії графів як математичної дисципліни було покладено Ейлером у його відомих 

міркуваннях щодо кенігсберзьких мостів. Однак ця стаття Ейлера, опублікована 1736 року була 

єдиною упродовж майже 100 років. Інтерес до проблем теорії графів відродився близько середини 

ХІХ сторіччя і був зосереджений переважно в Англії. Існувало чимало причин для такого 

пожвавлення вивчення графів. Природничі науки вплинули на це завдяки дослідженням 

електричних мереж, моделей кристалів та структур молекул. Розвинення формальної логіки 

призвело до вивчення бінарних відношень у формі графів. 

 

Продовжити  перегляд 
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Конспект лекції № 15 

 
Тема № 7. Основи теорії графів._________________________________________________ 

                                                                           

Міжпредметні зв’язки   Навчальна дисципліна “Дискретний аналіз” взаємопов’язана з 

такими дисциплінами як “Математика для економістів”, “Інформатика”.______________________ 

 

Мета лекції  ознайомитися з поняттями теорії графів________________________ 

 

План лекції: 

1. Шляхи та цикли. Зв’язність.  

2. Ізоморфізм графів. Розфарбування графів. 

 

Опорні поняття: граф, вершина, ланцюг, роздільність графа, ейлерові графи. 

 

Інформаційні джерела: 

Основна та допоміжна література:  

1. Нікольський Ю. В., Пасічник В. В., Щербина Ю. М. Дискретна математика: Підручник. / 

Ю. В. Нікольський, В. В. Пасічник, Ю. М. Щербина. – Львів: «Магнолія 2006», 2007. – 608 с. 

2. Трохимчик Р. М. Основи дискретної математики: Практикум. / Р. М. Трохимчик. – К.: МАУП, 

2004. – 168 с.  

3. Андрійчук В. І., Комарницький М. Я., Іщук Ю. Б. Вступ до дискретної математики. / 

В. І. Андрійчук, М. Я. Комарницький, Ю. Б. Іщук. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана 

Франка, 2003. – 254 с. 

4. Яблонский С. В. Введение в дискретную математику: Учебное пособие для вузов / 

С. В. Яблонский. – 3-е изд., М.: Высш. шк., 2002. – 384 с. 

5. Бардачов Ю. М. та ін. Дискретна математика: Підручник. / Ю. М. Бардачов та ін. – К.: Вища 

шк., 2002. – 287 с.  
Інтернет ресурси:  

 http://www.studentam.kiev.ua/ 

 http://www.twirpx.com/file/685791/ 

 http://www.college-chnu.cv.ua/images/Books/bondarenko.pdf 

 http://www.dut.edu.ua/uploads/l_373_44193539.pdf 

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: ноутбук, проектор 

 

 

ВИКЛАД  МАТЕРІАЛУ  ЛЕКЦІЇ 

 

Питання 1. Шляхи та цикли. Зв’язність.  

1) Скінченний граф може бути задано переліком його елементів, тобто за визначенням (елементи 

позначаються латинськими літерами з індексами або просто натуральними числами). 

П р и к л а д задання графа переліком його елементів. 

G = (X, U); X = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}; 

U = {{1, 2}, {2, 3}, {2, 4}, {1, 4}, {3, 4}, {4, 5}, {6, 6}, {6, 7}}. 

Такий метод не є наочний, що утруднює виявлення характеристик графа. 

2) Геометричне задання графа 
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Кожен граф може бути задано геометрично у тривимірному просторі, але не завжди його можна 

зобразити на площині так, щоб ребра перетинались тільки в вершинах. Граф, який може бути 

зображено на площині, називається планарним. 

Продовжити  перегляд 

 

Конспект лекції № 16 

 
Тема № 8. Основи теорії алгоритмів._________________________________________________ 

                                                                           

Міжпредметні зв’язки   Навчальна дисципліна “Дискретний аналіз” взаємопов’язана з 

такими дисциплінами як “Математика для економістів”, “Інформатика”.______________________ 

 

Мета лекції  ознайомитися з поняттями теорії алгоритмів________________________ 

 

План лекції: 

1. Основні вимоги до алгоритмів.  

2. Машини Тьюрінга.  

3. Обчислення числових функцій на машинах Тьюрінга. 

 

Опорні поняття: алгоритм, машина Тьюрінга. 

 

Інформаційні джерела: 

Основна та допоміжна література:  

1. Нікольський Ю. В., Пасічник В. В., Щербина Ю. М. Дискретна математика: Підручник. / 

Ю. В. Нікольський, В. В. Пасічник, Ю. М. Щербина. – Львів: «Магнолія 2006», 2007. – 608 с. 

2. Трохимчик Р. М. Основи дискретної математики: Практикум. / Р. М. Трохимчик. – К.: МАУП, 

2004. – 168 с.  

3. Андрійчук В. І., Комарницький М. Я., Іщук Ю. Б. Вступ до дискретної математики. / 

В. І. Андрійчук, М. Я. Комарницький, Ю. Б. Іщук. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана 

Франка, 2003. – 254 с. 

4. Яблонский С. В. Введение в дискретную математику: Учебное пособие для вузов / 

С. В. Яблонский. – 3-е изд., М.: Высш. шк., 2002. – 384 с. 

5. Бардачов Ю. М. та ін. Дискретна математика: Підручник. / Ю. М. Бардачов та ін. – К.: Вища 

шк., 2002. – 287 с.  
Інтернет ресурси:  

 http://www.studentam.kiev.ua/ 

 http://www.twirpx.com/file/685791/ 

 http://www.college-chnu.cv.ua/images/Books/bondarenko.pdf 

 http://www.dut.edu.ua/uploads/l_373_44193539.pdf 

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: ноутбук, проектор 

 

 

ВИКЛАД  МАТЕРІАЛУ  ЛЕКЦІЇ 

 

Питання 1. Основні вимоги до алгоритмів.  

 Глибоке розуміння поняття алгоритму потрібне, ио-перше, для розробки конкретних 

алгоритмів, особливо коли потім планують програмувати їх. По-друге, шоб орієнтуватись у 

великій кількості алгоритмів, треба вміти порівнювати різні алгоритми розвэязування одних і тих 
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самих задач, причому не тільки за якістю розв’язку, але й за характеристиками самих алгоритмів 

(кількістю операцій, потрібним обсягом пам’яті тощо). Таке порівняння неможливе без уведення 

точної мови для пояснення цих понять. По-третє, може виникнути потреба довести, що для 

розв’язання певного класу задач ачгоритму взагалі не існує. Отже, слід розглядати алгоритми як 

об’єкти точного дослідження. 

 1. Будь-який алгоритм застосовують до початкових даних, і він видає результати. У 

звичних технічних термінах пе означає, що алгоритм має входн й виходи. Отже, алгоритм 

застосовують для розв'язування цілого класу задач із різними початковими даними (Цю 

властивість називають масовістю). Крім того, під час роботи алгоритму з’являються проміжні 

результати, що використовувані в подальшому. Звідси випливає, що, кожний алгоритм обробляє 

дані вхідні, проміжні та вихідні. Оскільки збираємось уточннтн поняття алгоритму, то потрібно 

уточнити й поняття даних, тобто зазначити, яким вимогам мають задовотьняти об`єкти, щоби 

алгоритми могли з ними працювати. 

 2. Для розміщення даних потрібна пам’ять. Її зазвичай уважають однорідною. 

Продовжити  перегляд 
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