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ВСТУП
Дисципліна “Основи дискретної математики” надає студентам базові
теоретичні знання та сприяє набуттю практичних навичок із теорії множин,
теорії алгоритмів, формальних систем, графів та дискретних екстремальних
задач, які необхідних для розуміння студентами місця та ролі дискретної
математики в майбутній фаховій діяльності.
Знання, набуті студентами, будуть витребуванні під час професійної
діяльності в галузі створення та експлуатації систем управління і автоматики.
При вивченні дисципліни студентам знадобляться знання з “Вищої
математики” та “Програмування”. Отримані знання використовуватимуться при
вивченні дисциплін “Методи оптимізації”, “Алгоритми і методи обчислень”,
“Основи баз даних”, “Теорія інформації та кодування”, “Автоматизовані
системи управління технологічними процесами”, “Штучний інтелект та
розпізнавання образів” в дипломному проектуванні.
–
–
–
–
–

В результаті вивчення дисципліни студенти знатимуть:
місце і роль дискретної математики в сучасній фаховій діяльності
техників-програмістів;
термінологію дискретної математики;
основи теорії алгоритмів;
базові понятті теорії графів;
популярні задачі дискретної оптимізації.

На основі набутих знань студенти вмітимуть:
– застосовувати апарат дискретної математики розв’язанні практичних
задач.
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ВКАЗІВКИ ДО ПІДГОТОВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ РОБІТ
Множини та операції над ними
Множини та підмножини. Потужність множини. Характеристична функція
Теоретико-множини операції: об’єднання, перетин, доповнення.
Література: основна [1 С.14-20, 3 С. 9–17; 5 С. 12–16].
Нечіткі множини.
Представлення невизначеної інформації нечіткими множинами. Параметричні
функції належності. Теоретико-множини операції об’єднання, перетину та
доповнення над нечіткими множинами.
Література: основна [1 С.23-27], додаткова [1 С. 11–17, 4 С. 9–17, 5 С. 7–9, 7
С. 4–26].
Відношення
Бінарне відношення. Перевірка рефлексивності, симетричності, транзитивності
відношення. Операції над відношеннями: об’єднання, перетин, доповнення,
композиція, транзитивне замикання.
Література: основна [1 С.81–88, 3 С.29–36].
Основи теорії графів
Неорієнтовані і орієнтовані графи. графи. Знаходження суміжних вершин і
ребер графу. Графічне і матричне представлення графів. Матриця суміжності і
матриця інцидентності.
Література: основна [1 С.234–239, 3 С.88-98, 5 С.178–180].
Основи теорії алгоритмів
Перевірка основних властивостей алгоритмів. Запис алгоритма блок-схемою та
псевдокодом. Формалізація алгоритму машиною Тюрінга.
Література: основна [1 С.108–141, 3 С.144–215, 5 С.159–162].
Формальні граматики
Розробка формальної породжувальної граматики: алфавіту термінальних
символів; алфавіту нетермінальних символів; аксіом; множини правил
виведення.
Література: основна [1 С.147–182, 3 С.217–281].
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Складність алгоритмів
Визначення складності алгоритмів з невеликою кількістю операторів та
логічних умов. Класифікація алгоритмів за складністю: P- та NP-алгоритми.
Профілювання програм.
Література: основна [3 С. 350–398, 4 С.352-369, 5 С.168–177].
Задача про Кенігсбергські мости
Знаходження маршрутів, ланцюгів, шляхів і циклів графу. Розв’язання задачі
про Кенігсбергські мости: постановка задачі; алгоритм; контрольний приклад.
Література: основна [1 С.243-253, 3 С. 99–105].
Задача про розфарбування графу
Розбиття вершин графу на класи. Розв’язання задачі розфарбування вершин
графу: постановка задачі; алгоритм; контрольний приклад. Проблема чотирьох
фарб.
Література: основна [1 С.254–255, 3 С.131–135].
Задача про комівояжера
Розв’язання задачі про комівояжера різними методами Порівняння складності
алгоритмів розв’язання задачі про комівояжера
Література: основна [12 С.102–109].
Задача про рюкзак
Змістовна та формалізована постановки задачі. Алгоритм розв’язання.
Контрольний приклад. Розрахунок складності алгоритму.
Література: основна [4 С.112–165].
Квадратична задача про призначення
Змістовна та формалізована постановки задачі. Алгоритм розв’язання.
Контрольний приклад. Розрахунок складності алгоритму.
Література: основна [4 С.112–165].
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