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ВСТУП 

 
Програма навчальної дисципліни «Дискретна математика» складена відповідно до 

освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми підготовки  

_________________бакалавр___________________  
                                (назва рівня вищої освіти) 

 

спеціальності ____113  Прикладна математика_______ 

 

спеціалізації __________________________________ 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни є надання майбутнім спеціалістам знань з 

основних розділів дискретної математики: комбінаторики, дискретної теорії ймовірностей, 

теорії графів, формування у студентів практичних навичок з розв’язання задач. 

.  
 

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни.  

 

Вивчення студентами основних положень комбінаторики і дискретної теорії 

ймовірностей, набуття практичних навичок з розв’язання задач. 

Вивчення студентами основних положень теорії графів та набуття практичних 

навичок розв’язання відповідних задач. 

 

1.3. Кількість кредитів  – 4 
 

         1.4. Загальна кількість годин  –  120 
 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

Нормативна  

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 

1-й 
йй –й6-й 

 

Семестр 

2-й  

Лекції 

32 год. . 

Практичні, семінарські заняття 

32 год. . 

Лабораторні заняття 

  

Самостійна робота 

56 год.  

у тому числі індивідуальні завдання 
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1.6. Заплановані результати навчання 

У результаті вивчення даного курсу студент повинен 

знати : 
1. Основні поняття і положення комбінаторики: розміщення, перестановки, сполучення, 

біном Ньютона, властивості біноміальних коефіцієнтів; 

2. Метод твірних функцій, застосування до рекурентних послідовностей 

3. Основні поняття і положення теорії графів: матричний опис, ізоморфізм графів, числові 

характеристики графів, зв’язність, еклерові та гамільтонові графи, дерева 

4. Основні поняття і положення дискретної теорії ймовірностей: рівномірний розподіл 

ймовірностей, незалежність подій, умовна ймовірність, формула повної 

ймовірності, формула Байєса 

5. Методи розв’язування основних типів задач 

 

вміти:            
1. Оперувати з основними поняттями комбінаторного аналізу, розв’язувати стандартні 

комбінаторні задачі  

2. Доводити основні тотожності з біноміальними коефіцієнтами 

3. Обчислювати ймовірність випадкової події у простих випадках 

4. Будувати матриці суміжності та інцидентності графа, застосовувати основні теореми про 

графи для розв’язування задач  

 

2.  Тематичний план навчальної дисципліни. 

 

Розділ 1.  Основи комбінаторного аналізу  

 

Тема 1.  Функціональні бінарні відношення, класифікація відображень  

Тема 2.  Розміщення, перестановки, сполучення 

Тема 3.  Біном Ньютона,поліноміальна формула, властивості біноміальних коефіцієнтів, 

трикутник Паскаля. Розбиття множини 
Тема 4.  Розв’язання рекурентних рівнянь. Твірні функції. Їхнє застосування до пошуку 

членів рекурентних послідовностей 

 

 

Розділ 2.  Основи дискретної теорії ймовірностей 

 

Тема 5.  Випадкові події. Дискретний розподіл ймовірностей. Випадок рівномірного 

розподілу ймовірностей елементарних подій. 

Тема 6.  Незалежність подій, умовна ймовірність, формула повної ймовірності, формула 

Байєса 

 

 

Розділ 3.  Основи теорії графів 

 

Тема 7.  Графи орієнтовані та неорієнтовані. Степені вершин. Лема про рукостискання. 

Ізоморфізм графів. Планарні графи. 

Тема 8.  Матриці суміжності та інциденцій. Ланцюги, цикли. Ейлерові графи. Дерева. 
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5. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви розділів і тем Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усього  у тому числі Усього  у тому числі 

л п лаб інд ср  л п лаб інд ср 

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

Розділ 1.  Основи комбінаторного аналізу 

Тема 1. 

Функціональні бінарні 

відношення, 

класифікація 

відображень 

12 2 4   6       

Тема 2. Розміщення, 

перестановки, 

сполучення 

15 4 4   7       

Тема 3. Біном 

Ньютона,поліноміальна 

формула, властивості 

біноміальних 

коефіцієнтів, трикутник 

Паскаля. Розбиття 

множини 

20 6 4   10       

Тема 4. Розв’язання 

рекурентних рівнянь. 

Твірні функції. Їхнє 

застосування до 

пошуку членів 

рекурентних 

послідовностей 

18 6 4   8       

Контрольна робота 2  2          

Разом за розділом 1 67 18 18   31       

Розділ 2.  Основи дискретної теорії ймовірностей 

Тема 5. Випадкові 

події. Дискретний 

розподіл 

ймовірностей. 

Випадок рівномірного 

розподілу 

ймовірностей 

елементарних подій 

14 4 3   7       

Тема 6. Незалежність 

подій, умовна 

ймовірність, формула 

повної ймовірності, 

формула Байєса 

14 4 3   7       

Контрольна робота 2  2          

Разом за розділом 2 30 8 8   14       

Розділ 3.  Основи теорії графів 

Тема 7. Графи 

орієнтовані та 

неорієнтовані. Степені 

8 2 2   4       
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вершин. Лема про 

рукостискання. 

Ізоморфізм графів. 

Планарні графи. 

Тема 8. Матриці 

суміжності та 

інциденцій. Ланцюги, 

цикли. Ейлерові 

графи. Дерева. 

15 4 4   7       

Разом за розділом 3 23 6 6   11       

Всього годин 120 32 32   56       

 

 

4. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять 

 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Функціональні бінарні відношення, класифікація відображень 2 

2 Розміщення, перестановки, сполучення 4 

3 Біном Ньютона,поліноміальна формула, властивості біноміальних 

коефіцієнтів. Розбиття множини 
4 

 Контрольна робота 2 

4 Розв’язання рекурентних рівнянь. Твірні функції. Їхнє 

застосування до пошуку членів рекурентних послідовностей 

4 

5 Дискретний розподіл ймовірностей. Випадок рівномірного 

розподілу ймовірностей елементарних подій 

4 

 Контрольна робота 2 

6 Незалежність подій, умовна ймовірність, формула повної 

ймовірності, формула Байєса 

2 

7 Графи орієнтовані та неорієнтовані. Степені вершин. Лема про 

рукостискання. Ізоморфізм графів 

4 

8 Матриці суміжності та інциденцій. Ланцюги, цикли. Ейлерові 

графи. Дерева 

4 

  Разом  32 

 
5. Завдання для самостійної роботи 

 
№ 

з/п 

Види, зміст самостійної роботи Кількість 

годин 

1 Виконання домашніх завдань за розділом «Основи 

комбінаторного аналізу» 

31 

2 Виконання домашніх завдань за розділом «Основи дискретної 

теорії ймовірностей» 

14 

3 Виконання домашніх завдань за розділом «Основи теорії графів» 11 

 Разом  56 
 
 
 

6. Індивідуальні завдання  
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7. Методи навчання  

Лекційні та практичні заняття проводяться аудиторно. А у разі оголошення карантину заняття 

проводяться  відповідно до Наказу ректора Харківського національного університету імені 

В.Н. Каразіна (аудиторно або дистанційно за допомогою платформ Google Meet або Zoom). 

 
8. Методи контролю 

 
 

Перевірка виконання домашніх завдань. 

Проведення і перевірка контрольних  робіт. 

Проведення заліку. 

 
 

9. Схема нарахування балів 

 
Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання  

 Залікова 

робота  

 

 
 

 
Сума 

 

 
Поточний 
контроль 

Розділи 1-3 

Контрольні 

роботи, 

передбачені 

навчальним 

планом 

 

Розрахунково-

графічні 

роботи 

 

 
 

Разом 

 

 

Залікова 

робота 

 
 

 
Сума 

Т1–Т8 Т2–Т6           

20 40  60 40 100 

 
 

                                              Шкала  оцінювання 

 

Сума балів за всі види навчальної 

діяльності протягом семестру 

Оцінка 

для чотирирівневої 

шкали оцінювання 

для дворівневої 

шкали 

оцінювання 

90 – 100 відмінно   

 

зараховано 
70-89 добре  

50-69 задовільно  

1-49 незадовільно не зараховано 
 
 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Оцінка 

в балах  

Оцінка за національною шкалою 

 

Оцінка  Пояснення 

90 – 100  
Зараховано 

 

Теоретичний зміст курсу освоєний цілком, необхідні практичні 

навички роботи з освоєним матеріалом сформовані, всі навчальні 

завдання, які передбачені програмою навчання виконані в повному 

обсязі, відмінна робота без помилок або з однією незначною 

помилкою.  
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70 – 89 зараховано 

Теоретичний зміст курсу освоєний цілком, практичні навички 

роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, всі 

навчальні завдання, які передбачені програмою навчання виконані, 

якість виконання жодного з них не оцінено мінімальним числом 

балів, деякі види завдань виконані з помилками, робота з декількома 

незначними помилками, або з однією – двома значними помилками.  

50 –69 зараховано 

Теоретичний зміст курсу освоєний не повністю, але прогалини не 

носять істотного характеру, необхідні практичні навички роботи з 

освоєним матеріалом в основному сформовані, більшість 

передбачених програмою навчання навчальних завдань виконано, 

деякі з виконаних завдань, містять помилки, робота з трьома 

значними помилками.  

1–49 
Не 

зараховано 

Теоретичний зміст курсу не освоєно, необхідні практичні навички 

роботи не сформовані, виконані навчальні завдання містять грубі 

помилки, робота, що потребує повної переробки  

 
 

10. Рекомендована література 
 

Основна література 
1. Ерусалимский Я.М. Дискретная математика: Теория, задачи, приложения. – М.: 

Вузовская книга, 2002 

2. Виленкин Н.Я., Виленкин А.Н., Виленкин П.А. Комбинаторика. – М.:ФИМА, МЦНМО, 

2006 

3. Емеличев В.А., Мельников О.И. и др. Лекции по теории графов. – М.: Наука, 1990 

4. Мостеллер Ф., Рурке Р., Томас Дж.  Вероятность. – М.: Мир, 1969 

 

         Допоміжна література 
1. Новиков Ф.А. Дискретная математика для программистов. – СПб, Питер, 2006 

2. Андерсон Дж.А. Дискретная математика и комбинаторика.: Пер. с англ. – М.: 

Издательский дом «Вильямс», 2004 

3. Бондаренко М.Ф., Білоус Н.В., Руткас А.Г. Комп’ютерна дискретна математика. –  Х. : 

Компанія «СМІТ», 2004 

4. Ландо С.К. Лекции о производящих функциях. – М.: МЦНМО, 2007 

5. Уилсон Р. Введение в теорию графов.  Пер. с англ. – М. : Мир, 1977 

 

 
11. Посилання на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне 
забезпечення 

 
http://ua.bookfi.net/ 

http://ua.bookfi.net/

