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Кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри прикладної математики, доцент кафедри комп'ютерної математики і 
аналізу даних (за сумісництвом). Автор більше 100 публікацій, фахівець у галузі оптимізації, статистики, чисельних методів, 
теорії графів. Викладає курси вищої математики, лінійної алгебри, чисельних методів, лінійного програмування, теорії графів, 
теорії функцій комплексної змінної, варіаційного числення, математичної фізики, інтегральних рівнянь. 

Загальна інформація про курс 

Анотація 
Курс “Дискретні структури і структури даних” призначений для вивчення додаткових розділів дискретної математики, пов’язаних з 
розробкою великих програмних систем та баз даних, систем штучного інтелекту, а також організацією людино-машинної взаємодії через 
графічний інтерфейс. 

Цілі курсу 
Метою викладання курсу є ознайомлення з фундаментальними поняттями, методами і алгоритмами дискретної математики, які лежать в 
основі теоретичного і методичного базисів програмної інженерії. 

Формат Лекції, практичні заняття лабораторні роботи, виконання розрахункових завдань, консультації. Підсумковий контроль — іспит. 

Семестр 3 

 



Результати навчання 

Загальні компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК6. Здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК7. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 

СК1. Здатність до математичного формулювання та досліджування 

неперервних та дискретних математичних моделей, обґрунтовування вибору 

методів і підходів для розв’язування теоретичних і прикладних задач у галузі 

комп’ютерних наук, аналізу та інтерпретування. 

СК3. Здатність до логічного мислення, побудови логічних висновків, 

використання формальних мов і моделей алгоритмічних обчислень, 

проектування, розроблення й аналізу алгоритмів, оцінювання їх ефективності 

та складності, розв’язності та нерозв’язності алгоритмічних проблем для 

адекватного моделювання предметних областей і створення програмних та 

інформаційних систем. 

СК7. Здатність застосовувати теоретичні та практичні основи методології та 

технології моделювання для дослідження характеристик і поведінки 

складних об’єктів і систем, проводити обчислювальні експерименти з 

обробкою й аналізом результатів. 

Програмні результати навчання 

ПР1. Застосовувати знання основних форм і законів абстрактно-логічного 

мислення, основ методології наукового пізнання, форм і методів вилучення, 

аналізу, обробки та синтезу інформації в предметній області комп’ютерних 

наук. 

ПР2. Використовувати сучасний математичний апарат неперервного та 

дискретного аналізу, лінійної алгебри, аналітичної геометрії, в професійній 

діяльності для розв’язання задач теоретичного та прикладного характеру в 

процесі проектування та реалізації об’єктів інформатизації. 

ПР5. Проектувати, розробляти та аналізувати алгоритми розв’язання 

обчислювальних та логічних задач, оцінювати ефективність та складність 

алгоритмів на основі застосування формальних моделей алгоритмів та 

обчислюваних функцій. 

ПР9. Розробляти програмні моделі предметних середовищ, вибирати 

парадигму програмування з позицій зручності та якості застосування для 

реалізації методів та алгоритмів розв’язання задач в галузі комп’ютерних 

наук. 

 

Теми що розглядаються 

Семестр 4 — 6 кредитів 

Модуль 1. Лінійне програмування 

Тема 1. Постановка задачі лінійного програмування. 



Тема 2. Симплекс-метод. 

Тема 3. Теорія двоїстості. 

Тема 4. Транспортна задача. 

Тема 5. Цілочисельне лінійне програмування. 

Модуль 2. Неорієнтовані графи. 

Тема 6. Основні означення теорії графів. Матричні представлення графів. 

Тема 7. Пакування, покриття, домiнуючi множини, клiки. 

Тема 8. Правильна розфарбовка графiв. 

Тема 9. Мінімальні остовні дерева та матроїди. 

Тема 10. Цикли та коцикли. 

Модуль 3. Орієнтовані графи. 

Тема 11. Сильно зв'язанi компоненти орграфа. 

Тема 12. Найкоротший шлях. 

Тема 13. Мережеві задачі. 

Тема 14. Ізоморфізм графів. 

 

Форма та методи навчання 

Лекції, практичні заняття, лабораторні роботи, виконання розрахункових 

завдань, консультації. 

Методи контролю 

Поточний контроль — контрольна робота, теоретичне опитування 

(колоквіум); підсумковий контроль — екзамен. 

Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточне тестування та самостійна робота Бали 

Модуль 1. Лінійне програмування  

1. Постановка задачі лінійного програмування 5 

2. Симплекс-метод 5 

3. Теорія двоїстості 5 

4. Транспортна задача 5 

5. Цілочисельне лінійне програмування 5 

Модуль 2. Неорієнтовані графи  

6. Основні означення теорії графів. Матричні представлення 

графів 

5 

7. Пакування, покриття, домінуючі множини, клiки 5 

8. Правильна розфарбовка графiв 5 

9. Мінімальні остовні дерева та матроїди 8 

10. Цикли та коцикли 7 

Модуль 3. Орієнтовані графи  

11. Сильно зв'язанi компоненти орграфа 5 

12. Найкоротший шлях 5 

13. Мережеві задачі 5 

14. Ізоморфізм графів 5 

Сума 75 



 

Критерії та система оцінювання знань та вмінь студентів 

Виконання розрахункових завдань є необхідною умовою для 

отримання оцінки за накопиченням. 

В кожному модулі проводиться контрольна робота (оцінка 0-100) та 

колоквіум (оцінка 0-100). Середнє зважене цих чотирьох оцінок є 

екзаменаційною оцінкою студента за накопиченням (за його згоди). У разі 

незгоди студент має право прийти здавати екзамен (оцінка 0-100) та 

отримати оцінку за результатами підсумкового контролю. 

 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ECTS 

Оцінка за національною 

шкалою 

90 - 100 A відмінно  

82 - 89 B добре 

75 - 81 C 

64 - 74 D задовільно 

60 - 63 E 

35 - 59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0 - 34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

Основна література 

1. Алгоритмы и программы решения задач на графах и сетях / М.И. 

Нечипуренко, В.К. Попков, С.М. Майнагашев [и др.]. Новосибирск: 

Наука. Сиб. отд-ние, 1990. 515 с. 

2. Бартiш М.Я., Дудзяний I.М. Дослiдження операцiй. Частина 1. Лiнiйнi 

моделi. Львiв: Видавничий центр ЛНУ iменi Iвана Франка, 2007. 168 с. 

3. Бартiш М.Я., Дудзяний I.М. Дослiдження операцiй. Частина 2. Алгоритми 

оптимiзацiї на графах. Львiв: Видавничий центр ЛНУ iменi Iвана Франка, 

2007. 120 с. 

4. Берж К. Теория графов и её применения. М.: ИЛ, 1962. 320 с. 

5. Волков И.К., Загоруйко Е.А. Исследование операций. М.: Изд-во МГТУ 

им.Н.Э.Баумана, 2000. 436 с. 

6. Зыков А.А. Основы теории графов. М.: Вузовская книга, 2004. 664 с. 

7. Калихман И.Л. Сборник задач по математическому программированию. 

М.: Высшая школа, 1975. 270 с. 

8. Оре О. Теория графов. М.: Наука, 1980. 336 с. 

9. Свами М., Тхуласираман К. Графы, сети и алгоритмы. М.: Мир, 1984. 455 

с. 

10. Татт У. Теория графов. М.: Мир, 1988. 424 с. 



11. Тимченко Л.С., Корниль Т.Л., Кириллова Н.А. Математическое 

программирование. Учебно-методическое пособие. Харьков: ХГПУ, 1998. 

36 с. 

12. Харари Ф. Теория графов. М.: Мир, 1973. 300 с. 

13. Horton J.D. A Polynomial-Time Algorithm to Find the Shortest Cycle Basis of 

a Graph // SIAM Journal on Computing. 1987. Т. 16(2). С. 358–366. 

14. Miller C.E., Tucker A. W., Zemlin R. A. Integer Programming Formulation of 

Traveling Salesman Problems // Journal of the ACM. 1960. Т. 7. С. 326–329. 

 

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

 

Вивчення цієї дисципліни 

безпосередньо спирається на: 

На результати вивчення цієї дисципліни 

безпосередньо спираються: 

Курс математики середньої 

школи. 

ЗП5. Вища математика. 

СП1. Алгоритмізація та 

програмування. 

СП6. Дискретна математика. 

СП8. Дослідження операцій. 

СП14. Розподілені обчислення та хмарні 

сервіси. 

СП15. Архітектура та проектування 

програмного забезпечення. 

СП19. Математичне моделювання та аналіз 

систем. 

СП21. Методи обчислювального інтелекту. 

Провідний лектор: проф., доц. С.П.Іглін  __________________ 
(посада, звання, ПІБ)    (підпис) 

 

 


	Методи контролю
	Поточний контроль — контрольна робота, теоретичне опитування (колоквіум); підсумковий контроль — екзамен.

