
 

 

 

Силабус навчальної дисципліни 

"ДИСКРЕТНА МАТЕМАТИКА ДЛЯ ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ З 

ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ" 

 

Спеціальність:  

126  Інформаційні системи та технології  

Галузь знань:  

12 Інформаційні технології 

 

Рівень вищої освіти Третій (освітньо-науковий) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна обов’язкового компонента  

Курс 1 (перший) 

Семестр 1 (перший) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

3 кредитів / 90 годин 

Мова викладання Українська  

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 
Дискретна математика для військових фахівців з інформаційних 

технологій 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Метою даної навчальної дисципліни є вивчення теорії множин та  

відношень,  основ сіткового планування, використання основ 

математичної логіки та булевих функцій, вивчення основ 

різницевого числення, яке є дискретним аналогом диференціального 

числення грає важливу роль в комбінаторному аналізі та теорії 

графів, які мають широке застосування у підготовці сучасних 

фахівців з врахуванням досвіду проведення антитерористичної 

операції (ООС) на сході країни. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Аналізувати фундаментальні та сучасні праці провідних зарубіжних 

та вітчизняних вчених у вибраній області дослідження, 

формулювати мету та завдання власного наукового дослідження як 

складові загальноцивілізаційного процесу. 

Виконувати оригінальні наукові дослідження інформаційних систем 

та цифрових сервісів на відповідному фаховому рівні, досягати 

наукових результатів, що створюють нові знання, для розв’язання 

актуальних проблем. 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, до 

формування системного наукового світогляду, професійної етики та 

загального культурного кругозору. 



 

 

Навчальна логістика Зміст навчальної дисципліни:  

Змістовий модуль 1.Алгебра множин 

Заняття №1. Предмет та методи дискретної математики.  

Заняття №2. Операції над множинами.  

Змістовий модуль 2. Відношення 

Заняття №1. Декартів добуток множин та його наслідки.  

Заняття №2. Відношення на множинах та функції. 

Змістовий модуль 3. Основні означення теорії графів 

Заняття №1. Основні визначення теорії графів. 

Заняття №2. Класифікація в графах. 

Заняття №3. Операції з графами.  

Змістовий модуль 4. Дерева. Плоскі графи. Алгоритмічні задачі 

теорії графів. 

Заняття №1. Дерева, загальні поняття.  

Заняття №2.  Алгоритмічні задачі теорії графів.  

Заняття № 3. Задача про комівояжера (на ПЕОМ). 

Змістовий модуль 5.  Елементи сіткового планування 

Заняття №1.  Алгоритми сіткового планування. 

Заняття № 2. Розв’язання задач про максимальну течію (на ПЕОМ). 
 

Види занять: лекції, групові, семінарські, практичні. 

Методи навчання: навчальна дискусія, навчальні кейси, онлайн.  

Форми навчання: очна. 

Пререквізити Математичний аналіз  

Теорія ймовірностей 

Математична статистика 

Постсреквізити Дослідження операцій у військовій справі 

Проектування інформаційних систем 

Аналіз та синтез інформаційних та телекомунікаційних систем 

Моделювання складних систем військового  призначення 

Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та репозитарію 

ВІТІ  

Науково-технічна бібліотека ВІТІ: 

1. Дискретна математика: Підручник / Ю. М. Бардачов, Н. А. 

Соколова,В. Є. Ходаков; За ред. В. Є. Ходакова. – 2-ге вид., переробл. та 

допов.-К.: Вища шк., 2008. – 383 с.: іл. 

2. А.Ф. Кравчук. Дискретна математика: Навч. посібник для студентів 

економічних спеціальностей.– К.: Вища шк., 2003. – 169 с. 

 

Репозитарій ВІТІ: 

1. Дискретна математика: Посібник / Юрій Дрозд – 2004. – 70 с.   

2. Компютерна дискретна математика: Підручник / М.Ф. Бондаренко, 

Н.В. Білоус, А.Г. Руткас; - Харків: «Компанія СМІТ», - 2004. – 480 с.  

Локація та матеріально-

технічне забезпечення Аудиторія теоретичного навчання, проектор 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 
Екзамен  

Кафедра Кафедра комп’ютерних інформаційних технологій 

 Факультет Факультет інформаційних технологій 



 

 

 

 

Викладач(і) СТЕМПКОВСЬКА ЯНА АНДРІЇВНА  

Посада: старший викладач  

Вчене звання:  

Науковий ступінь:  

Профайл викладача:  

Тел.: (063) 202-39-80 

E-mail: stempkowskaya.jana@gmail.com 

Робоче місце: кафедра 22 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

 

Лінк на дисципліну http://212.111.203.250:4213/moodle/ 

 

 

Начальник кафедри      Е. БОВДА  

 

 

Розробник        Я. СТЕМПКОВСЬКА  

 

 


