
Інформаційний пакет освітніх компонент навчального плану 

освітньо-професійної програми «Системний аналіз» 
                                        (назва) 

Освітнього рівня 

Спеціальності 

Галузь знань 

  бакалавр  

  124 Системний аналіз  

  12  Інформаційні технології  

1. Назва освітньої компоненти   Дискретні структури  
(назва дисципліни) 

 

2. Тип  основна 

 

 
3. Обсяг: 

 

Кредитів ECTS 
 

Годин 

За видами занять: 

Лекцій Семінар 
Практичних 

занять 
Лабораторних 

занять 
Самостійна 
підготовка 

3 90 18  36  54 

4. Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі 

Освітні 

компоненти, які 

передують 

вивченню 

 

1.«Вища математика»; 

Освітні 

компоненти для 

яких є базовою 

1. Дисципліни професійного та практичного спрямування. 
2. Кваліфікаційна робота. 

5. Компетенції відповідно до ОПП та вимог роботодавців: 

Компетенції відповідно до ООП 

ЗК 1.  Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 7.  Здатність фахово аналізувати інформацію, оцінювати повноту та можливості її використання 

ПК2.  Здатність математично формалізувати проблеми, що описані природною мовою, розпізнавати загальні підходи до математичного 

моделювання конкретних процесів 

ПК9. Здатність представляти математичні аргументи і висновки з них з ясністю і точністю і в таких формах, які підходять для аудиторії як усно так і 

в письмовій формі 
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Компетенції відповідно до вимог роботодавців 

1. Здатність використовувати професійно профільовані знання й практичні навички з фундаментальних дисциплін в інформаційних 

процесах. 

2. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

4. Здатність розробляти алгоритми. 

5. Здатність використовувати у навчальній роботі необхідні комп'ютерні програмні продукти. 

6. Результати навчання відповідно до ОПП 

ПРН 4.   Уміти формалізувати обчислювальні та логічні задачі; представляти алгоритми обчислювальних і логічних задач; досліджувати 

ефективність алгоритмів; вибирати для сортування даних ефективні алгоритми; здійснювати вибір ефективних алгоритмів пошуку; шукати 

інформацію в структурах даних, використовуючи різні способи пошуку; сортувати дані в масивах на лінійних списках, використовуючи різні 

методи 

ПРН 6.   Знати основи теорії множин та відношень, алгебри логіки, математичної логіки, теорії графів, основи комбінаторики; методи дискретної 

математики в галузі опису та формалізації дискретних процесів; методи дискретної математики у сфері побудови пристроїв для обробки дискретної 

інформації; вміти застосовувати алгоритми перевірки властивостей множин, булевих функцій, графів, відношень 
 

7. План вивчення освітньої компоненти 

Змістовний 

розділ 

 

Вид заняття 
 

Тема 
 

Знати 
 

Вміти 
План 

заняття 

Лекція, 
методична 

розробка 

Розділ 1 

  

 

 

 

 
Лекція 1 

 

 

 

 

Тема:Елементи теорії 

множин і відношень 

зміст та задачі комп’ютерних 

дискретних структур; 

поняття множини, способи 

завдання множини, 

геометричне зображення 

множин та основні операції 

над множинами, декартовий 

добуток множин; поняття 

відношення, способи задання 

та операції над 

відношеннями; поняття 

функції та відображення. 

 

 

 
задавати множини, 

виконувати операції над 

ними; задавати відношення 

та виконувати операції над 

ними. 

http://dl.dut.

edu.ua/ 

http://dl.dut.edu

.ua/ 

Лекція 2 
Тема: Алгебраїчні 
структури. 

бінарні операції, типи 
алгебраїчних структур. 

задавати   бінарні  операції, 
визначати алгебраїчні 

http://dl.dut.

edu.ua/ 

http://dl.dut.edu

.ua/ 
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    структури на заданих 
множинах 

  

 

 

 
Лекція 3 

 

 

Тема: Комбінаторний 

аналіз 

основні правила 
комбінаторного аналізу та 

основні конфігурації; 

поняття комбінаторної 

задачі; правила суми та 

добутку; різні комбінаторні 

конфігурації (з повторенням 

та без). 

розв’язувати комбінаторні 

задачі,  застосовуючи 

правила та формули 

комбінаторики; складати 

алгоритми для розв'язання 

задач комбінаторного 

аналізу. 

http://dl.dut.

edu.ua/ 

http://dl.dut.edu

.ua/ 

 

 

 

 

 
Лекція 4 

 

 

 

 

Тема: Елементи теорії 

графів та алгоритмів 

 

 

види графів та їх елементи, 

способи задання графів, 

поняття зв'язності графа, 

ейлеровий та гамільтоновий 

граф, оптимізаційні 

алгоритми теорії графів. 

виконувати  операції над 

графами,  застосовувати 

теорію графів  для 

практичних    задач, 

використовуючи 

комп'ютерні  математичні 

пакети; 

володіти матричним, 

чисельним і загальним 

алгебраїчним методами, 

ефективними  у 
комп'ютерній реалізації 

http://dl.dut.

edu.ua/ 

http://dl.dut.edu

.ua/ 

 

 

 

 
Лекція 5 

 

 

 

Тема: Елементи 

математичної логіки 

елементарні булеві функції, 

принцип двоїстості, 

многочлен Жегалкіна, 

методи знаходження 

досконалих нормальних 

форм булевих функцій, 

методи мінімізації булевих 

функцій, критерій повноти 

системи булевих функцій. 

 
представляти  булеві 

функції формулами, 

схемами; знаходити 

досконалі ДНФ та КНФ; 

мінімізувати  булеві 

функції 

http://dl.dut.

edu.ua/ 

http://dl.dut.edu

.ua/ 

 

Практичне 

заняття 1 

Тема: Геометричне 

зображення множин. 

Основні операції над 
множинами. 

зміст та задачі комп’ютерних 

дискретних структур; 

поняття множини, способи 

завдання множини, 

задавати множини, 

виконувати операції над 

ними; 

http://dl.dut.

edu.ua/ 

http://dl.dut.edu

.ua/ 
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   геометричне зображення 

множин та основні операції 

над множинами, декартовий 

добуток множин; 

   

 

Практичне 

заняття 2 

Тема: Задання 

відношення. Операції над 

відношеннями. 

поняття відношення, 

способи задання та операції 

над відношеннями; поняття 
функції та відображення. 

задавати відношення та 

виконувати операції над 

ними. 

http://dl.dut.

edu.ua/ 

http://dl.dut.edu

.ua/ 

 

Практичне 

заняття 3 

Тема: Дослідження 

алгебраїчних структур. 

 

бінарні операції, типи 

алгебраїчних структур. 

задавати бінарні операції, 

визначати алгебраїчні 

структури на заданих 
множинах 

http://dl.dut.

edu.ua/ 

http://dl.dut.edu

.ua/ 

 

 

Практичне 

заняття 4 

Тема: Дослідження 

вибірок. 

основні правила 
комбінаторного аналізу та 

основні конфігурації; 

поняття комбінаторної 

задачі; правила суми та 

добутку; різні комбінаторні 

конфігурації (з повторенням 

та без). 

розв’язувати комбінаторні 

задачі,  застосовуючи 

правила та формули 

комбінаторики; складати 

алгоритми для розв'язання 

задач комбінаторного 

аналізу. 

http://dl.dut.

edu.ua/ 

http://dl.dut.edu

.ua/ 

 

 

Практичне 

заняття 4 

Тема: Задання графів. 

Визначення маршрутів у 

графах. 

 

 
види графів та їх елементи, 

способи задання графів, 

поняття зв'язності графа, 

виконувати  операції над 

графами,  застосовувати 

теорію графів  для 

практичних    задач, 

використовуючи 

комп'ютерні  математичні 

пакети; 

http://dl.dut.

edu.ua/ 

http://dl.dut.edu

.ua/ 

 

 
Практичне 

заняття 6 

Тема: Задача пошуку 

мінімального остовного 

дерева зваженого графа. 

 

 
ейлеровий та гамільтоновий 

граф, оптимізаційні 

алгоритми теорії графів. 

застосовувати теорію 

графів для практичних 

задач, використовуючи 

комп'ютерні математичні 

пакети; 

володіти матричним, 

чисельним     і     загальним 
алгебраїчним      методами, 

http://dl.dut.

edu.ua/ 

http://dl.dut.edu

.ua/ 
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    ефективними у 
комп'ютерній реалізації 

  

Практичне 

заняття 7 

Тема: Завдання булевих 

функцій. Реалізація 

булевих функцій 

формулами. 

елементарні булеві функції, 

принцип двоїстості, 

многочлен Жегалкіна, 

представляти  булеві 

функції формулами, 

схемами; 

http://dl.dut.

edu.ua/ 

http://dl.dut.edu

.ua/ 

 
Практичне 

заняття 8 

Тема: Побудова 

диз’юнктивних  і 

кон’юнктивних 

нормальних форм. 

методи знаходження 
досконалих нормальних 

форм булевих функцій, 

методи мінімізації булевих 

функцій, критерій повноти 

системи булевих функцій. 

 
знаходити досконалі ДНФ 

та КНФ; мінімізувати 

булеві функції 

http://dl.dut.

edu.ua/ 

http://dl.dut.edu

.ua/ 

Практичне 
заняття 9 

Тема: Узагальнююче 
заняття. 

  http://dl.dut.

edu.ua/ 

http://dl.dut.edu

.ua/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Самостійна 

робота 

1. Поняття множини. 

Способи  завдання 

множини. Відношення 

між множинами. 

Геометричне зображення 

множин.   Основні 

операції над множинами. 

2. Поняття 

відношення.  Способи 

задання відношень. 

Операції над 

відношеннями. 

3. Елементи 

комбінаторики. 

Дослідження вибірок з 

повторенням і без 

повторення. 

4. Основні 

характеристики графів. 

Зображення графів. 

Матричні способи 

задання графа. Маршрути 

  http://dl.dut.

edu.ua/ 

http://dl.dut.edu

.ua/ 
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  в графі. Зв`язність. 
5. Зважені графи. 

Задача пошуку 

мінімального остовного 

дерева зваженого графа. 

6. Теорія чисел. 

7. Поняття булевої 

функції. Способи 

завдання булевих 

функцій. Реалізація 

булевих функцій 

формулами. 

8. Поняття про 

диз’юнктивні і 

кон’юнктивні нормальні 

форми. 

    

      

Розділ 2 

  

 

Лекція 6 

Тема: Теорія автоматів. 
Клітинні автомати. 
Автоматні схеми. 

загальна характеристика 

автоматів; розпізнавачі; 

скінченні автомати; 

мінімізація автоматів. 

Абстрактні автомати. Мови 

автоматів і методи їх 

побудови.  
Конкуруючі клітинні 
автомати; застосування 
клітинних автоматів. 
синтез та аналіз автоматних 
схем; реалізація пам’яті за 
допомогою затримок. 

 

 
Будувати автомати та 
мінімізувати їх. 
 Застосовувати клітинні 
автомати для розв’язання 

практичних задач.  

Проводити синтез та аналіз 

автоматних схем 

http://dl.dut.

edu.ua/ 

http://dl.dut.edu

.ua/ 

 
Лекція 7 

Тема: Задачі формалізації 

мов 

Перетворення рядків 

символів. Задання мов за 

допомогою граматик. 
Форма Бекуса – Наура. 

перетворювати рядки 

символів; задавати мови за 

допомогою граматик. 

http://dl.dut.

edu.ua/ 

http://dl.dut.edu

.ua/ 

Лекція 8 Тема: Типи граматик. Регулярні вирази та мови.  http://dl.dut.

edu.ua/ 

http://dl.dut.edu

.ua/ 
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   Дерева виводів. Стратегії 
виводів. 

   

 

 

 

 

 

Лекція 9 

Тема: Мови 

програмування і 

формальні граматичні 

структури  

Методи формальних 

описів та аналізу 

протоколів. 

Формальні структури 

породжуючих граматик. 

Загальні властивості 

граматичних структур. 

Повнота системи 

утворюючих підструктур 

формальної граматичної 

структури. Конструктивні 

структури контекстно- 

залежних граматик. 

Контекстно-вільні 

граматики і їх структури. 

Лінійні граматичні 

структури. Моделі для 

формального описання 

протоколів. 

Автоматні моделі. Моделі 

послідовностей взаємодій. 

Формальні методи 

специфікації протоколу. 

Методи аналізу коректності. 

Методи верифікації. 

Проводити моделювання 

штучних граматик, 

використовуючи апарат 

систем символьних 

рівнянь.  

Тестування протокольних 

реалізацій. 

http://dl.dut.

edu.ua/ 

http://dl.dut.edu

.ua/ 

Практичне 

заняття 10 

Тема: Теорія автоматів загальна характеристика 

автоматів; розпізнавачі; 
скінченні автомати; 
мінімізація автоматів. 

Абстрактні автомати. Мови 

автоматів і методи їх 
побудови. 

будувати автомати та 

мінімізувати їх. 

http://dl.dut.

edu.ua/ 

http://dl.dut.edu

.ua/ 

Практичне 

заняття 11 

Тема: Клітинні автомати Конкуруючі клітинні 

автомати; застосування 
клітинних автоматів. 

застосовувати клітинні 

автомати для розв’язання 
практичних задач. 

http://dl.dut.

edu.ua/ 

http://dl.dut.edu

.ua/ 

Практичне 

заняття 12 

Тема: . Автоматні схеми. синтез та аналіз автоматних 
схем; реалізація пам’яті за 

допомогою затримок. 

проводити синтез та аналіз 

автоматних схем 

http://dl.dut.

edu.ua/ 

http://dl.dut.edu

.ua/ 
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Практичне 

заняття 13-14 

Тема: Задачі формалізації 

мов 

Перетворення рядків 

символів. Задання мов за 

допомогою граматик. 
Форма Бекуса – Наура. 

перетворювати рядки 

символів; задавати мови за 

допомогою граматик. 

http://dl.dut.

edu.ua/ 

http://dl.dut.edu

.ua/ 

Практичне 

заняття 15-16 

Тема: Типи граматик. Регулярні вирази та мови. 

Дерева виводів. Стратегії 
виводів. 

 http://dl.dut.

edu.ua/ 

http://dl.dut.edu

.ua/ 

 

 

 

 

 
Практичне 

заняття 17 

Тема: Мови 

програмування і 

формальні граматичні 

структури 

Формальні структури 

породжуючих граматик. 

Загальні властивості 

граматичних структур. 

Повнота системи 

утворюючих підструктур 

формальної граматичної 

структури. Конструктивні 

структури контекстно- 

залежних граматик. 

Контекстно-вільні граматики 

і їх структури. Лінійні 

граматичні структури. 

 

 

 

проводити моделювання 

штучних граматик, 

використовуючи апарат 

систем символьних 

рівнянь. 

http://dl.dut.

edu.ua/ 

http://dl.dut.edu

.ua/ 

 
 

Практичне 

заняття 18 

Тема: Методи 
формальних описів та 

аналізу протоколів. 

Моделі для формального 

описання протоколів. 

Автоматні моделі. Моделі 

послідовностей взаємодій. 

Формальні методи 

специфікації протоколу. 

Методи аналізу коректності. 
Методи верифікації. 

 
 

Тестування протокольних 

реалізацій. 

http://dl.dut.

edu.ua/ 

http://dl.dut.edu

.ua/ 

 

 

 

 

Самостійна 

робота 

1. Структурну 

модель запропонованої 

БД. 

2. Метричні виміри 

характеристик програм. 

3. Часові 

трудовитрати програм. 

4. Ефективність 

використання пам’яті 

програмами. 

  http://dl.dut.

edu.ua/ 

http://dl.dut.edu

.ua/ 
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8. Мова вивчення освітньої компоненти 

українська 

9. Інформаційне забезпечення освітньої компоненти 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси: вказати підручники, навчальні посібники не пізніше 2010 року видання, які є у нас у бібліотеці 
на державній мові; електронні ресурси, посилання, електронна бібліотека ДУТ, іншомовні джерела 

1. Дискретна математика: практикум / О.С. Манзій, І.Є. Тесак, І.І. Ковалець, Н.В. Чаковська. – Львів: Львівська політехніка, 2016. – 212 с. 
2. Шевченко С.М., Онищенко В.В., Жебка В.В., Жданова Ю.Д. Комп’ютерні дискретні структури; Київ, 2018 

10. Методи оцінювання, підсумкові звітності за освітньою компонентою 

Залік 

11. Матеріально-технічне забезпечення освітньої компоненти 

Компонент не потребує спеціального матеріально-технічного та/або інформаційного забезпечення 

 


