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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ  

Анотація 
Розглянуто основні поняття дискретної математики, зокрема, теорії графів та питання, пов’язані з розробкою алгоритмів та складних 
структур даних, а також з їх реалізацією за допомогою мови програмування С++. 

Мета та цілі 

Дисципліна спрямована на вивчення та засвоєння теоретичних основ дискретної математики та базових алгоритмічних конструкцій і 

типів, та методів їх реалізації мовою С++. Розглядаються методи побудови складних програм. Особлива увага приділяється типовим 

складним динамічним структурам даних і алгоритмам роботи з ними, а також методам їх реалізації мовою С++. Особливу увагу 

приділено вивченню прийомів і методів розробки ефективних прикладних програм мовою С++ та формуванню у студентів теоретичних 

знань та практичних навичок використання ЕОМ у інженерної діяльності. 

Формат Лекції, практичні і лабораторні заняття, консультації. Підсумковий контроль – іспит. 

Результати навчання 
Знати основні методи і алгоритми теорії графів, а також вміти реалізовувати їх засобами алгоритмічних мов. Знати базові алгоритмічні 
конструкції та типи, та методи їх реалізації мовою С++. 

Обсяг 
Загальний обсяг дисципліни 6 кр. / 180 год.: лекції – 48 год., лабораторні заняття – 16 год., практичні заняття – 32 год., самостійна робота 
– 84 год. 

Пререквізити «Програмування» , «Математичний аналіз», «Лінійна алгебра та геометрія» 

Вимоги 
викладача 

Студент зобов'язаний відвідувати всі заняття згідно розкладу. Дотримуватися етики поведінки. Працювати з навчальної та додатковою 
літературою, з літературою на електронних носіях і в Інтернеті. При пропуску лекційних занять проводиться усна співбесіда за темою. 
Відпрацьовувати практичні заняття при наявності допуску викладача.  
 

 
 

СТРУКТУРА  ДИСЦИПЛІНИ  



Лекція 1 Тема 1. Основні поняття теорії графів. Визначення 
графа. Історія теорії графів. Завдання графів. Графи з 
числовими характеристиками ребер. Зв’язність графа. 
Поняття дерева, лісу. Дерево мінімальної ваги. 

Практичне 
заняття 1 

Дослідження способів 
завдання графів. 
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Опрацювання лекційного матеріалу 

Лекція 2 Тема 2. Операції на графах. Додавання та множення 
графів. Об’єднання, перетин та унарні операції на 
графах                        

Практичне 
заняття 2 

Сума та добуток графів. 
Об’єднання та перетин 
графів. Кільцева сума 
графів. Унарні операції: 
видалення вершини або 
ребра, замикання, 
стягування 

Опрацювання лекційного матеріалу 

Лекція 3 Тема 3. Транзитивні замкнення. Досяжність та 
контрдосяжність 

Практичне 
заняття 3 

Пошук прямих та 
зворотних транзитивних 
замкнень 

Опрацювання лекційного матеріалу 

Практичне 
заняття 4 

Побудова матриць 
досяжності та контр 
досяжності. Матричний 
метод пошуку шляхів у 
графах 

Опрацювання лекційного матеріалу 

Лекція 4 Тема 4. Типи графів. Типи графів: повний, 
симетричний, антисиметричний, планарний, 
дводольний, дерево. Види підграфів. Компоненти 
зв’язності. 

Практичне 
заняття 5 

Визначення компонентів 
сильної зв’язності. 

Опрацювання лекційного матеріалу 

Лекція 5 Тема 5. Розбиття графа. Методи розбиття графа на 
максимальні сильно зв’язні компоненти. Метод 
Мальгранжа. Матричний метод. 

Практичне 
заняття 6 

Метод Мальгранжа 
розбиття графа на 
максимальні сильно 
зв’язні компоненти. 

Опрацювання лекційного матеріалу 

Практичне 
заняття 7 

Матричний метод 
розбиття графа на 
максимальні сильно 
зв’язні компоненти. 

Опрацювання лекційного матеріалу 

Лекція 6 Тема 6. Шляхи та цикли в графах Практичне 
заняття 8 

Розв’язання задач з 
використанням понять 
маршруту, цепи і циклу. 

Опрацювання лекційного матеріалу 

Лекції 7 Тема 7. Найкоротші шляхи в графі. Алгоритм 
Дейкстри пошуку найкоротших шляхів у графі. 

Практичне 
заняття 9 

Найкоротші шляхи в 
графі 

Опрацювання лекційного матеріалу 

Лекції 8 Тема 8. Незалежні множини вершин. Побудова 
незалежних множин вершин. Пошук з поверненями. 

Практичне 
заняття 10 

Задачі, що 
використовують 
побудову незалежних 
множин вершин. Пошук 
з поверненями. 

Опрацювання лекційного матеріалу 

Лекція 9 Тема 9. Домінуючі множини. Планарність, укладка 
графа. Теорема про п’ять фарб. 

Практичне 
заняття 11 

Побудування 
домінуючих множин. 
Методи і алгоритми 

Опрацювання лекційного матеріалу 



побудування 
мінімального дерева, що 
зв’язує та шляхів. 

Практичне 
заняття 12 

Алгоритм пошуку баз і 
антибаз графа 

Опрацювання лекційного матеріалу 

Практичне 
заняття 13 

Алгоритми обходу 
графів у глибину та по 
рівнях 

Опрацювання лекційного матеріалу 

Лекція 10 Тема 10. Мережі. Потоки в мережах. Алгоритм пошуку 
максимального потоку. Теорема Форда-Фалкерсона. 

Практичне 
заняття 14 

Розв’язання задачі про 
максимальний поток та 
мінімальний розріз 

Опрацювання лекційного матеріалу 

Лекція 11 Тема 11. Багатополюсний максимальний поток. 
Задача про багатополюсний максимальний поток. 
Алгоритм Гоморі-Ху. 

Практичне 
заняття 15 

Графи з багатьма 
джерелами та стоками. 
Пошук багатополюсного 
максимального потоку. 

Опрацювання лекційного матеріалу 

Лекція 12 Тема 12. Застосування методів і алгоритмів теорії 
графів для розв’язання прикладних задач. 

Практичне 
заняття 16 

Розв’язання типових 
задач за допомогою 
теорії графів. 

Опрацювання лекційного матеріалу 

Лекція 13 Тема 13. Спеціальні можливості використання 
функцій. Функції зі змінною кількістю параметрів. 

Функції main().Перевантаження імен функцій. Шаблони 
функцій. Перевантаження шаблонів функцій. 

Лабораторне 
заняття 1 

Елементарні задачі на 
рекурсію. Більш складні 
задачі на рекурсію 

Опрацювання лекційного матеріалу 

Лекція 14 Тема 14. Стандартна бібліотека функцій С/С++ 
Функції для роботи зі строками, математичні функції. 

Лабораторне 
заняття 2 

Використання шаблонів 
та перевантажень 

Опрацювання лекційного матеріалу 

Лекція 15 Тема 15. Складені типи даних. Структури. 
Об’єднання. Перечислення. 

Лабораторне 
заняття 3 

Структури. Опрацювання лекційного матеріалу 

Лекція 16 Тема 16. Файли. Структура текстових файлів. 
Введення/виведення текстової інформації у файл. 
Структура бінарних файлів. Введення/виведення 
інформації у бінарний файл. Форматоване введення та 
виведення у поток 

Лабораторне 
заняття 4 

Текстові файли 1. 
Текстові файли 2. 

Опрацювання лекційного матеріалу 

Лекція 17 Тема 17. Препроцесор С++.  Директиви препроцесора. 
Макроси. Області дії ідентифікаторів. Модифікатори 
extern, static та ін. Іменовані області. 

Лабораторне 
заняття 5 

Форматоване введення 
та виведення у поток. 
Бінарні файли 1. Бінарні 
файли 2. 

 Опрацювання лекційного матеріалу 

Лекція 18 Тема 18. Модульне програмування. Принципи та 
засоби побудови багатофайлових проектів.  

 

Лекція 19 Тема 19. Класифікація структур даних. Визначення 
структури даних; огляд основних типів структур даних 

Лабораторне 
заняття 6 

Багатомодульні 
програми. Макроси. 

 Опрацювання лекційного матеріалу 



Лекція 20 Тема 20. Лінійні динамічні структури даних. Зв’язані 
списки: однозв’язні, двузв’язні, циклічні. Стек. Черга. 
Дека. 

Лабораторне 
заняття 7 

Однозв’язні списки. 
Двозв’язні списки. Стек. 
Черга. Дека. 

 Опрацювання лекційного матеріалу 

Лекція 21 Тема 21. Нелінійні динамічні структури даних. 

Мільтісписки. Дерева, графи та методи їх 
представлення. 

 

Лекція 22 Тема 22. Дерева. Основні алгоритми на деревах. Лабораторне 
заняття 8 

Алгоритми обходу дерев 
1. Алгоритми обходу 
дерев 2. Бінарні дерева 
пошуку. Черга з 
пріоритетом. 

 Опрацювання лекційного матеріалу 

Лекція 23 Тема 23. Продовження. Бінарні дерева. Бінарні дерева 
пошуку. Балансування бінарних дерев пошуку. 

 

Лекція 24 Тема 24. Приклади використання дерев. Черга з 
пріоритетом, словарі на навантаженому дереві. 

 

ЛІТЕРАТУРА  ТА  НАВЧАЛЬНІ  МАТЕРІАЛИ  
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ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ  ДО ІСПИТУ   



Визначення графа. Історія теорії графів. Завдання графів. Графи з числовими характеристиками ребер. Зв’язність графа. Поняття дерева, лісу. Дерево 
мінімальної ваги. Додавання та множення графів. Об’єднання, перетин та унарні операції на графах. Транзитивні замкнення. Досяжність та контр 
досяжність. Типи графів: повний, симетричний, антисиметричний, планарний, дводольний, дерево. Види підграфів. Компоненти зв’язності. Методи 
розбиття графа на максимальні сильно зв’язні компоненти. Метод Мальгранжа. Матричний метод. Шляхи та цикли в графах. Найкоротші шляхи в графі. 
Алгоритм Дейкстри пошуку найкоротших шляхів у графі. Найкоротші шляхи в графі. Алгоритм Дейкстри пошуку найкоротших шляхів у графі. Незалежні 
множини вершин. Побудова незалежних множин вершин. Пошук з поверненями. Домінуючі множини. Планарність, укладка графа. Теорема про п’ять 
фарб. Мережі. Потоки в мережах. Алгоритм пошуку максимального потоку. Теорема Форда-Фалкерсона. Багатополюсний максимальний поток. Задача про 
багатополюсний максимальний поток. Алгоритм Гоморі-Ху. Застосування методів і алгоритмів теорії графів для розв’язання прикладних задач. Функції зі 
змінною кількістю параметрів. Функції main().Перевантаження імен функцій. Шаблони функцій. Стандартна бібліотека функцій С/С++. Функції для роботи 
зі строками, математичні функції. Складені типи даних. Структури. Об’єднання. Перечислення. Файли. Структура текстових файлів. Введення/виведення 
текстової інформації у файл. Структура бінарних файлів. Введення/виведення інформації у бінарний файл. Форматоване введення та виведення у поток. 
Препроцесор С++. Директиви препроцесора. Макроси. Області дії ідентифікаторів. Модифікатори extern, static та ін. Іменовані області. Модульне 
програмування. Принципи та засоби побудови багатофайлових проектів. Класифікація структур даних. Визначення структури даних; огляд основних типів 
структур даних. Лінійні динамічні структури даних. Зв’язані списки: однозв’язні, двузв’язні, циклічні. Стек. Черга. Дека. Нелінійні динамічні структури 
даних. Мільтісписки. Дерева, графи та методи їх представлення.  Основні алгоритми на деревах. Бінарні дерева. Бінарні дерева пошуку. Балансування 
бінарних дерев пошуку. Приклади використання дерев. Черга з пріоритетом, словарі на навантаженому дереві.   

 

ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ   

Лекційна аудиторія з мультимедійним обладнанням, комп’ютерний клас з встановленим ліцензованим програмним забезпеченням та середами розробки 
прикладних програм мовами С++, Python, С#, тощо. 

 

СИСТЕМА  ОЦІНЮВАННЯ  
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Сума балів за всі види 

навчальної діяльності Оцінка ЕСТS 
Оцінка за національною 

шкалою 

Н
ар

ах
ув

ан
н

я 
б

ал
ів

 

Бали нараховуються за наступним співвідношенням: 
• практичні заняття: 50% семестрової оцінки; 
• самостійна робота: 20% семестрової оцінки; 
• іспит: 30% семестрової оцінки 90-100 

А відмінно 

82-89 В 
добре 

75-81 С 

64-74 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FХ 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов'язковим 

повторним вивченням дисципліни 

НОРМИ АКАДЕМІЧНОЇ  ЕТИКИ  

Студент повинен дотримуватися «Кодексу етики академічних взаємовідносин та доброчесності НТУ «ХПІ»»: виявляти дисциплінованість, вихованість, 
доброзичливість, чесність, відповідальність. Конфліктні ситуації повинні відкрито обговорюватися в навчальних групах з викладачем, а при нерозв'язності 
конфлікту доводитися до завідувача кафедри. 

Силабус за змістом повністю відповідає робочій програмі навчальної дисципліни 

 


