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Навчальна дисципліна «Комп’ютерна дискретна математика» передбачена для бакалаврів галузі 
знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення». Дана 
навчальна дисципліна є однією з дисциплін фундаментальної природничо-наукової підготовки 
майбутніх розробників програмного забезпечення.

Програма дисципліни базується на знаннях отриманих при повній загальній середній освіті або за 
диплому молодшого спеціаліста. 

Метою викладання дисципліни «Комп’ютерна дискретна математика» є формування у студентів 
знань, вмінь та навичок, необхідних для раціонального використання понять, законів і методів 
дискретної математики у своїй майбутній професійній діяльності, для розширення і поглиблення 
теоретичної підготовки з дисциплін інформатичного профілю, для інтенсифікації пізнавальної 
діяльності, надання навчальній діяльності дослідницького, творчого характеру, а результатам 
навчання – практичної значущості.

Цілями вивчення дисципліни  є: 
- розкрити місце і значення знань з дискретної математики у загальній і професійній освіті, з’ясува-
ти психолого-педагогічні аспекти засвоєння предмета, взаємозв’язки курсу дискретної математики з 
іншими навчальними предметами, зокрема, з інформатикою, алгеброю, математичною логікою та 
теорією алгоритмів, теорією ймовірностей і математичною статистикою, з шкільними курсами 
інформатики, математики, показати практичну значимість дискретної математики, математичного 
моделювання, їх застосовність до розв’язання різноманітних гуманітарних, технічних і наукових 
проблем, реалізації можливостей, які відкриває використання ІКТ;
 - забезпечити грунтовне вивчення студентами тих понять і методів дискретної математики, які 
можуть бути використані ними в подальшій професійній діяльності.

Після опанування дисципліни студент повинен 
знати  поняття множини. Операції над множинами. Основні правила комбінаторики. Розміщення, 
перестановки, комбінації. Біном Ньютона, властивості біномних коефіцієнтів. Поліномна теорема. 
Метод траєкторій. Рекурентні співвідношення. Різницеві рівняння. Основні поняття теорії графів. 
Ізоморфізм графів. Планарні графи. Ейлерові графи. Гамільтонові графи. Орієнтовані графи.
уміти виконувати операції над множинами. Розв’язувати комбінаторні задачі. Задавати рекурентні 
співвідношення, знаходити розв’язки різницевих рівнянь. Використовувати метод "ниток і гудзи-
ків" у задачах на перестановки. Проводити пошук в графі. Метод пошуку в глибину. Метод 
пошуку в ширину. Розв’язувати прикладні задачі теорії графів. 

3 кредити / 90 академічних годин
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Коротка анотація дисципліни

Результати навчання

Кредити ECTS

Передумова вивчення дисципліни

Мета та цілі дисципліни

1

4

5

2

3
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Структура дисципліни6

Змістовий розділ 1.
 Основні комбінаторні схеми

Вступ. Основні правила комбінаторики. 
Комбінаторні схеми.

Змістовий розділ 2. Різницеві рівняння

Рекурентні співвідношення. 
Рекурсія в програмуванні.

1

2 4
Біном Ньютона, властивості біномних 
коефіцієнтів. Поліномна теорема.

2Метод траєкторій. 

4
Комбінаторні задачі з обмеженнями. 
Комбінаторика розбиття.

16

16

1 2

4

Різницеві рівняння. 

Розфарбування графів. Проблема 
чотирьох фарб. Графи з кольоровими 
ребрами.

4 6

Змістовий розділ 3. 
Основи теорії графів

Основні поняття теорії графів. Ізомор-
фізм графів. Метод "ниток і гудзиків" у 
задачах на перестановки. Планарні 
графи.

Ейлерові графи. Гамільтонові графи. 
Орієнтовані графи.

2 2

2 2

Пошук в графі. Метод пошуку 
в глибину. Метод пошуку в ширину. 2 2

Прикладні задачі теорії графів. 174

2 3

Назви розділів і тем
Лекції Практичні

Вид занять/год

Самостійна
робота
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1 семестр 1 Так 1 курс Цикл професійної
підготовки

Ознаки дисципліни

Термін
викладання Семестр

Міжнародна
дисциплінарна
інтеграція

Курс
(рік навчання)

Цикли:
загальної підготовки/
професійної підготовки/
вільного вибору

9

Виконувати операції над множинами. 
Розв’язувати комбінаторні задачі. 
Задавати рекурентні співвідношення, знаходити розв’язки різницевих рівнянь. 
Використовувати метод "ниток і гудзиків" у задачах на перестановки.
 Проводити пошук в графі. Метод пошуку в глибину. Метод пошуку в ширину. 
Розв’язувати прикладні задачі теорії графів.

Перелік обов’язкових завдань7

Знайти різницю множин. 
Розв’язати комбінаторну задачу. 
Знайти розв’язок різницевого рівняння. 
Розв’язати прикладну задачу теорії графів.

Перелік вибіркових завдань8

У процесі вивчення дисципліни здійснюється поточний та підсумковий контроль знань студентів. 
Підсумкова залікова оцінка виставляється відповідно до сумарного рейтингу студента.
Результати поточного контролю знань студентів в цілому оцінюються в діапазоні від 0 до 60 
балів.
Студент допускається до підсумкового контролю за умови виконання вимог навчальної програми 
та у разі, якщо за поточну навчальну діяльність він набрав не менше 36 балів.
Підсумкове оцінювання знань студентів проводиться у формі екзамену.
Максимальна кількість балів, яку можна отримати на екзамені складає 40 балів.
Загальна бал з дисципліни становить 100. Сумарна оцінка за вивчення дисципліни виставляється 
за національною та європейською шкалою.

Система оцінювання та вимоги10

Викладання навчальної дисципліни передбачає використання новітніх освітніх технологій, спрямова-
них на підвищення рівня зацікавленості студентів до вивчення курсу,  оволодіння теоретичними
та практичними знаннями з дисципліни. З метою активізації навчально-пізнавальної діяльності 
студентів, при вивченні навчальної дисципліни, передбачено закріплення знань отриманих на лекції 
та отримання практичних умінь з тем лекцій під час практичних занять.

Політика дисципліни11
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Учасники освітнього процесу керуються принципами академічної доброчесності. Передбачається 
забезпечення посилання на джерела інформації у разі використання чужих ідей, тверджень, відомо-
стей, а також надання достовірної інформації.

Не вчасно здані завдання оцінюються з пониженням бальної оцінки. 

Політика щодо виконання завдань 
пізніше встановленого терміну13

Політика дотримання академічної доброчесності14

Основна література:
Березина Л.Ю. Графы и их применение. – М.: Просв., 1979. 
Бурков В.Н., Рубинштейн М.И. Комбинаторное программирование. – М.:Знание, 1977. 
Виленкин Н.Я. Комбинаторика.  – М.: Наука, 1969.
Єжов І.І., Скороход А.В., Ядренко М.Й. Елементи комбінаторики. – К.: Вища шк., 1972. 
Кристофидес Н. Теория графов: алгоритмический подход. – М.: Мир, 1978. 
Липский В. Комбинаторика для программистов: Пер. с польск. – М.: Мир, 1988. 
Матросов В.Л., Стеценко В.А. Лекции по дискретной математике. – М.: МПГУ, 1997. 
Оленко А.Я., Ядренко М.Й. Дискретна математика. – К.: Видавн. центр Київського ун-ту, 1997.
Оре О. Графы и их применение. – М.: Мир, 1965.
Уилсон Р. Введение в теорию графов. – М.: Мир, 1977.
Форд Л., Фалкерсон Д. Потоки в сетях. – М.: Мир, 1966. 
Харари Ф. Теория графов.  – М.: Мир, 1973. 
Ядренко М.Й. Дискретна математика. – К.:Вид.-поліграф. центр Експрес", 2003.

Допоміжна література
Грэхем Р., Кнут Д., Паташник О. Конкретная математика. Основания информатики. – М.: Мир, 1998.
Кемени Дж., Снелл Дж., Томпсон Дж. Введение в конечную математику. – М.: Изд.-во иностр. лит., 
1963.
Пападимитриу Х., Стайглиц К. Комбинаторная оптимизация. Алгоритмы и сложность. – 
М.: Мир, 1985..

Рекомендовані джерела інформації15

За пропущені лекційні та практичні заняття не нараховуються бали. У разі пропущеного практичного 
заняття необхідно до наступного практичного заняття виконати домашнє завдання і результати пред-
ставити викладачеві.
Студент, що був відсутній на заняттях без поважних причин, не брав участі у заходах поточного 
контролю не допускається до підсумкового семестрового контролю, а в день складання екзамену в 
екзаменаційній відомості виставляється оцінка «недопущений». Повторне складання екзамену з 
дисципліни призначається за умови виконання всіх видів навчальної, самостійної (індивідуальної) 
роботи, передбачених робочою навчальною програмою дисципліни, i проводиться згідно із затвер-
дженим директоратом графіком ліквідації академічної заборгованості.

Політика щодо пропусків занять 12



Головне – це опрацювання матеріалів лекцій і виконання завдань та практичних заняттях синхронно 
з навчальним планом. На цій основі завдяки вашим здібностям та наполегливості успіх гарантовано!

Поради з успішного навчання на курсі16
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Райзер Г. Комбинаторная математика. – М.: Мир, 1970.
Горбатов В.А. Основы дискретной математики. – М.: Высш. шк., 1986.
Риордан Дж. Введение в комбинаторный анализ. – М.: Изд-во иностр. лит., 1963.
Свами М., Тхуласираман К. Графы, сети и алгоритмы. – М.: Мир,1984.  
Холл М. Комбинаторика. – М.: Мир, 1970.
Яблонский С.В. Введение в дискретную математику. – М.: Наука,1979.

Рекомендовані джерела інформації15


