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ВСТУП 

 
Програма навчальної дисципліни “Дискретна математика” складена відповідно до освітньо-
професійної (освітньо-наукової) програми підготовки  

                           бакалавр 
(назва рівня вищої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня) 

 
 

 

       спеціальності (напрям) 12 – Інформаційни технології 
 
спеціалізації  122  комп’ютерні науки 

1. Опис навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни є  

надання майбутнім спеціалістам математичний інструментарій для моделювання 

дослідження і розв’язання лінгвістичних задач. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є  

розвиток у студентів знання і розуміння основних понять комбінаторики, теорії 

графів,  теорії алгоритмів, які застосовуються в інформатиці.  

1.3. Кількість кредитів – 6. 

1.4. Загальна кількість годин – 180. 

 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

 

Нормативна  

 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 

1-й -й 

Семестр 

2-й -й 

Лекції 

  год. 0 год. 

Практичні, семінарські заняття 

30 год. 32 год. 

Лабораторні заняття 

 год.  год. 

Самостійна робота,  у тому числі 

58 год. 60 год. 

Індивідуальні завдання  

год. 

 

1.6. Заплановані результати навчання. 

 Згідно з вимогами освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми студенти 

повинні досягти таких результатів навчання: 

знати: 

основні поняття і методи комбінаторики; основні поняття і методи теорії графів; основні 

поняття і методи теорії алгоритмів; поняття машини Тьюрінга, тезу Тьюрінга. 

вміти: 

розв’язувати задачі комбінаторного характеру, обчислювати суми з біноміальними 

коефіцієнтами; розв’язувати задачі з графами; розвбудувати програми для машини 

Тьюрінга, доводити обчислюванність  функцій за Тьюрінгом; доводити часткову 

рекурсивність функцій. 
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2. Тематичний план навчальної дисципліни 

Розділ 1. Елементи комбінаторики 

Тема 1. Основні види комбінацій 

Сполуки, перестановки, розміщення без повторень.  

Тема 2. Основні загальні правила комбінаторики  

Правило додавання, правило множення. Біном Ньютона та поліноміальна формула . 

Трикутник Паскаля. 

Тема 3. Комбінації з повтореннями 

Урнова модель. Сполуки з повтореннями.  

  

Розділ 2. Елементи теорії графів  

Тема 4. Основні поняття теорії графів  

Поняття графа, способи задання графів. Підграфи, ізоморфізм графів, операції для 

графів. 

Тема 5. Властивості графів 

Графи та бінарні відношення. Степені вершин графа. Шлях у графі. Зв’язність графів. 

Перевірка зв’зності трафів.  

Тема 6. Спеціальні класи графів та їх застосування  

Деякі важливі класи графів. Плоскі та планарні графи. Дерева. Матриці інцидентності 

та суміжності. Розфарбування графів. Задача Ейлера. Застосування теорії графів.  

 

Розділ 3. Алгебри Буля та елементи теорії алгоритмів 

Тема 7. Булеві функції  

Булева функція, побудова та  аналіз булевих функцій, їх подання у вигляді 

дизюнктивних та конюнктивних нормальних форм. Поліноми Жегалкіна. Мінімізація 

булевих функцій. Замкненість і повнота в класі булевих функцій. 

Тема 8. Способи формалізації поняття алгоритму 

Обчислюванність за Тьюрінгом. Композиція і розгалуження машин Тьюрінга. 

Обчислюваність на машинах Тьюрінга найпростіших функцій. Теза Тьюрінга. Частково 

рекурсивні функції. Теза Чорча. Еквівалентність тез Тьюрінга та Чорча. 

Тема 9. Алгоритмічно нерозв’язні проблеми   

Алгоритмічно нерозв’язні проблеми, підходи до встановлення алгоритмічної 

нерозв’язності задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Структура навчальної дисципліни 

Назви розділів і тем Кількість годин 

денна форма заочна форма 
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усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб. інд. с.р. л п лаб. інд. с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Розділ 1. Елементи комбінаторики 

Тема 1. Основні види 

комбінацій 

9 2 1   6       

Тема 2. Основні загальні 

правила комбінаторики  

9 2 1   6       

Тема 3. Комбінації з 

повтореннями 

11 2 2   7       

Разом за розділом 1 29 6 4   19       

Розділ 2. Елементи теорії графів  

Тема 4. Основні поняття 

теорії графів  

9 2 1   6       

Тема 5. Властивості 

графів 

9 2 1   6       

Тема 6. Спеціальні класи 

графів та їх застосування  

12 3 2   7       

Разом за розділом 2  30 7 4   19       

Розділ 3. Алгебри Буля та елементи теорії алгоритмів 

Тема 7. Булеві функції             

Тема 8 Структуры дан-

ных. Стек. Очередь. Дек 

9 2 1   6       

Тема 9. Способи 

формалізації поняття 

алгоритму 

10 2 1   7       

 12 3 2   7       

Разом за розділом 3 31 7 4   20       

Усього годин  90 20 12   58       

 

4. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Комбінаторика  

Розв’язування задач на основні види комбінацій: перестановки, 

розміщення без повторень, розміщення з повтореннями, 

сполучення. Використання  загальних правила комбінаторики: 

правило додавання, правило множення. 

3 

2 Графи.  

Ознайомлення з  поняттям графу та основними властивостями 

графів.  Вирішення задач з використанням графів. 

3 

3 Булева алгебра. 

Знайомство з поняттям булева функція, формування навичок 

побудови та  аналізу булевих функцій, їх подання у вигляді 

дизюнктивних та конюнктивних 

3 

4 Способи формалізації поняття алгоритму 
Машини Тьюрінга. Примітивно і частково рекурсивні функції.  

3 

 Разом   12 

 

 

 

 

http://shujkova.ru/sites/default/files/lec1.pdf
http://shujkova.ru/sites/default/files/lec1.pdf
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5. Завдання для самостійної роботи 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема 1. Основні види комбінацій. Сполуки, 

перестановки, розміщення без повторень.  

6 

2 Тема 2. Основні загальні правила комбінаторики. 

Правило додавання, правило множення. Біном Ньютона 

та поліноміальна формула. Трикутник Паскаля. 

6 

3 Тема 3. Комбінації з 

 повтореннями. Урнова модель. Сполуки з 

повтореннями.  

7 

4 Тема 4. Основні поняття теорії графів. Поняття графа, 

способи задання графів. Підграфи, ізоморфізм графів, 

операції для графів. 

6 

5 Тема 5. Властивості графів. Графи та бінарні 

відношення. Степені вершин графа. Шлях у графі. 

Зв’язність графів. Перевірка зв’зності трафів.  

6 

6 Тема 6. Спеціальні класи графів та їх застосування. 

Деякі важливі класи графів. Плоскі та планарні графи. 

Дерева. Матриці інцидентності та суміжності. 

Розфарбування графів. Задача Ейлера. Застосування 

теорії графів.  

7 

7 Тема 7. Булеві функції. Булева функція, побудова та  

аналіз булевих функцій, їх подання у вигляді 

дизюнктивних та конюнктивних нормальних форм. 

Поліноми Жегалкіна. Мінімізація булевих функцій. 

Замкненість і повнота в класі булевих функцій. 

6 

8 Тема 8. Способи формалізації поняття алгоритму. 

Обчислюванність за Тьюрінгом. Композиція і 

розгалуження 

 машин Тьюрінга. 

Обчислюваність на машинах Тьюрінга найпростіших 

функцій. Теза Тьюрінга. Частково рекурсивні функції. 

Теза Чорча. Еквівалентність тез Тьюрінга та Чорча. 

7 

9 Тема 9. Алгоритмічно 

 нерозв’язні проблеми. 

Алгоритмічно нерозв’язні проблеми, підходи до 

встановлення алгоритмічної нерозв’язності задач. 

7 

 Разом  58 

 

 
6. Індивідуальні завдання 

Не передбачається 

 
7. Методи контролю 

  Опитування, короткі тестування, активність на заняттях  

 

 

8. Схема нарахування балів 
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Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання Сума 

Розділ 1 
 

Розділ 2 
 

Розділ 3 
 

Контрольна 
робота, 

передбачена 

навчальним 
планом 

Індиві-
дуальне 
завдання  

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Не 

передбачено  

Не 

передбаче-
но 

100 

11 11 11 11 11 11 11 11 12   

 

 

 

Шкала оцінювання 

 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

протягом семестру 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену для заліку 

90 – 100 відмінно   

 

зараховано 
70-89 добре  

50-69 задовільно  

1-49 незадовільно не зараховано 

 

Критерії оцінювання 

Оцінка  

в балах 

Пояснення 

Критерії оцінювання завдання у 7 балів 

7 балів Бездоганно виконане завдання 

6,5-6 балів При вирішенні завдання допущено одну несуттєву арифметичну 

помилку 

5 балів Студентом допущено 2 несуттєвих арифметичних помилки, але 

рішення у цілому було логічно правильним 

4,5 бали При вирішенні завдання допущено 1 логічну помилку, або 

арифметичні помилки, які несуттєво вплинули на остаточний 

результат 

4 бали Завдання у цілому вирішувалась правильно, але було допущено 2 

логічних помилки, відповідь завдання отримана (з урахуванням 

допущених помилок) 

3,5 бали Студент правильно використовує формули, хід виконання завдання у 

цілому правильний, завдання майже виконано, але не отримана 

остаточна відповідь 

3 бали Студент знає, які формули необхідні для вирішення завдання, 

більшість з них правильно використовує, у цілому розуміє хід 

рішення завдання, але припускається арифметичних помилок при 

використанні формул, остаточна відповідь не отримана 

2,5 бали Студент правильно вирішує окремі частини завдання, деякі з них 

правильно логічно пов’язує, правильно використовує формули 

2 бали Студент знає деякі формули, які необхідні для вирішення завдання, 

правильно їх використовує, але не до кінця розуміє логіку вирішення 

завдання 
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1,5 бали Окремі частини завдання вирішені правильно, але студент логічно їх 

не пов’язує 

1 бал Студент знає деякі формули для вирішення завдання 

0,5 бали Студент правильно виконав деякі необхідні арифметичні дії 

0 балів Студент не приступав до вирішення задачі 

 

 

 

 

 

9. Рекомендована література 

Основна література 

1. Андрійчук В.І. Вступ до дискретної математики / В.І. Андрійчук, М.Я. Комарницький, 

Ю.Б. Іщук. – К.: Центр навчальної літератури, 2004 

2. Єжов І.І. Елементи комбінаторики / І.І.Єжов, А.В.Скороход, М.Й.Ядренко. – К.: Вища 

школа, 1972. 

3. Калужнін Л.А. Алгоритми і математичні машини / Л.А.Калужнін, В.С.Королюк. – К.: 

Вища школа, 1964. 

4. Кривий С.Л. Дискретна математика: вибрані питання / С.Л.Кривий. – К.: Вид. дім 

«Києво-Могилянська акад.», 2007.  

5. Лавров И.А. Задачи по теории множеств, математической логики и теории алгоритмов  / 

И.А. Лавров, Л.Л.Максимова.  – М.: Физматлит, 2004 

6. Игошин В.И. Математическая логика и теория алгоритмов / В.И.Игошин. – Саратов: 

изд-во СГУ, 1991. - 256 с. 

7. Игошин В. И. Задачи и упражнения по математической логике и теории алгоритмов  / 

В.И. Игошин . 3-е изд., стер. – М.: Изд. центр «Академия», 2007. – 304 с. 

8. Гаврилов Г.П. Сборник задач по дискретной математике / Г.П. Гаврилов, 

А.А. Сапоженко. – М.: 1977 

 

Допоміжна література 

1. Трохимчук Р.М. Дискретна математика / Р.М. Трохимчук. – К.: Вид. дім 

«Персонал». – 2010. 

2. Трохимчук Р.М. Збірник задач і вправ з дискретної математики / Р.М. Трохимчук. 

– К.: ВПЦ «Київський університет». – 2008. 

3. Кук Д. Компьютерная математика /  Д.Кук, Г.Бейз. – М.: 1990 

4. Столл Р. Множества, логика, аксиоматические теории / Р.Столл.  – М.: 1968. 

5. Татт У. Теория графов / У. Татт. – М.: Мир, 1988. – 424 с. 

6. Кузнецов О.П. Дискретная математика для инженера / О.П.  Кузнецов, 

Г.М. Адельсон-Вельский. – М.: Энергоатомиздат, 1988. – 480 с.   

 


