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Опис навчальної дисципліни 
Теорія множин, математична логіка та теорія алгоритмів – 

фундаментальні розділи сучасної дискретної математики, що мають 

широкі застосування в багатьох навчальних дисциплінах як 

математичного, так і нематематичного спрямування. Особливо 

важливими вони є для  професійної підготовки математика-програміста, 

оскільки сприяють розвитку алгоритмічного мислення. 

 

 

Мета викладання дисципліни 
Метою викладання дисципліни «Теорія множин та математична 

логіка» є детальний розгляд моделей, об’єктів, структур, підходів і 

методів розв’язування типових прикладних задач теорії множин, теорії 

бінарних відношень, математичної логіки та теорії алгоритмів. 

 

 

Завдання вивчення дисципліни 
Завданнями вивчення дисципліни «Теорія множин та математична 

логіка» є: 
 вивчення базових понять теорії множин, операцій над 

множинами, формул включення-виключення, потужнісної 
класифікації множин, методів розв’язування відповідних 
типових задач; 

 вивчення базових понять теорії бінарних відношень, 
властивостей бінарних відношень, спеціальних бінарних 
відношень, методів розв’язування відповідних типових задач; 

 вивчення базових понять математичної логіки, алгебри 
висловлювань, логіки предикатів, функцій алгебри логіки 
(булевих функцій), методів розв’язування відповідних 
типових задач; 



 вивчення елементів теорії алгоритмів – машини Тюрінга та 
обчислюваних функцій, методів розв’язування відповідних 
типових задач. 

 

 

Компетенції, якими повинен оволодіти студент  

після вивчення дисципліни 
В результаті вивчення дисципліни «Теорія множин та математична 

логіка» студент повинен опанувати відповідний теоретичний матеріал та 
здобути практичні навики: 

 розв’язування типових задач, пов’язаних з базовими 
поняттями теорії множин, операціями над множинами, 
формулами включення-виключення; 

 розв’язування типових задач, пов’язаних з базовими 
поняттями теорії бінарних відношень, властивостями 
бінарних відношень, спеціальними бінарними відношеннями; 

 розв’язування типових задач, пов’язаних з базовими 
поняттями математичної логіки, алгеброю висловлювань, 
логікою предикатів, функціями алгебри логіки (булевими 
функціями); 

 розв’язування типових задач, пов’язаних з побудовою машин 
Тюрінга. 

 

 

Тематика змістових модулів та їх основні положення 
 

ЗМ 1. Множини та відношення. 

Основні поняття теорії множин. Операції над множинами та їх 

властивості. Діаграми Ейлера-Венна. Декартовий добуток множин. 

Потужність множини. Формули включення-виключення для 2, 3 та 

довільної кількості множин. Рівнопотужність множин. Скінченні та 

зліченні множини. Множини потужності континуум. Основні поняття 



теорії бінарних відношень. Властивості бінарних відношень. Спеціальні 

бінарні відношення. 
 

ЗМ 2. Математична логіка. 

Висловлювання та операції над ними. Закони алгебри 

висловлювань, тавтології. Предикати, операції над ними. Закони логіки 

предикатів. Булеві функції. Способи задання булевих функцій. Основні 

еквівалентності. Істотні та фіктивні змінні булевих функцій. Розклад 

булевих функцій за частиною змінних. Диз’юнктивні нормальні форми, 

ДДНФ. Кон’юнктивні нормальні форми, ДКНФ. Поліном Жегалкіна. 
 

ЗМ 3. Елементи теорії алгоритмів. 

Інтуїтивне поняття алгоритму та його формалізації. Машина 

Тюрінга. Основний код, машини Тюрінга Т+, Ткоп. Композиція машин 

Тюрінга. Теза Тюрінга. Обчислювані за Тюрінгом функції. Правильно 

обчислювані функції. 

 

Форма підсумкового контролю: залік. 

 

Засоби діагностики: 
 поточні опитування; 

 математичні диктанти; 

 самостійні роботи; 

 домашні завдання; 

 модульні контрольні роботи. 
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