2

3

1.

Найменування
показника

Кількість кредитів 4

Кількість модулів – 2
Кількість змістових
модулів – 2
Індивідуальне
завдання:
«Алгоритми пошуку
оптимального шляху
у зваженому графі»
Загальна кількість
годин
601) /120

Кількість тижневих
годин для денної
форми навчання:
аудиторних – 3
самостійної роботи
студента – 4

Опис навчальної дисципліни
Галузь знань,
спеціальність, освітня
програма, рівень вищої
освіти

Галузь знань
12 «Інформаційні
технології»
(шифр і найменування)

Спеціальність
121 «Інженерія
програмного
забезпечення»

Характеристика навчальної
дисципліни
(денна форма навчання)

Цикл загальної підготовки
(1.2. Дисципліни
природничо-наукової
(фундаментальної)
підготовки )
Навчальний рік:
2019/2020

(код і найменування)

Семестр
Освітня програма
«Інженерія програмного
забезпечення»_________

3-й

(найменування)

Лекції1)
Рівень вищої освіти:
перший (бакалаврський)

32 год.
Практичні, семінарські1)
Лабораторні1)
24 год.
Самостійна робота
64 год.
Вид контролю: іспит

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи
становить:
для денної форми навчання –60/64
1)
Аудиторне навантаження може бути зменшене або збільшене на одну
годину в залежності від розкладу занять.
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета вивчення: формування у студентів умінь та навичок вирішення
інженерних задач математичними методами дискретної математики, створення
певного наукового фундаменту для подальших курсів.
Завдання вивчення дисципліни “ Дискретні структури ” є опанування
методами дискретної математики та алгоритми розв’язання широкого спектру
практичних задач та методиками обчислення їхньої складності.
Результати навчання, студент має
знати :
- призначення та галузі використання дискретної математики;
- поняття дискретної структури та її використання у інформатиці і
програмуванні;
- поняття логіки предикатів;
- правила введення диз’юнкції та кон’юнкції у предикатні формули;
- поняття рекурентного співвідношення;
- основні формули та елементарні методи розв’язування рекурентних
відношень;
- математичне поняття графу, основні визначення теорії графів;
- методи подання графів у програмах;
- основні поняття теорії графів та їх використання;
- поняття зв’язності графа, метод Мальгранжа;
- поняття шлях на графі, методи визначення його їснування та довжини;
- поняття функції на графі, їхні різновиди та методи визначення;
- поняття кістяк дерева та методи його пошуку;
- методи розфарбування неорієнтованого графа;
- поняття щодо зважених графів;
- методи пошуку оптимального шляху на графі;
- поняття пошук на графі, пошук у довжину та ширину;
- поняття потоків та їхнє подання на графах;
- поняття обчислювальної складності алгоритма, порядковий аналіз,
стандартні класи складності;
- поняття про різновиди матриць та їх застосування;
вміти:
створювати проекти для розробки програм (різними мовами програмування),
застосовуючи відповідні дискретні структури до розв’язування задач на основі
моделей та методів дискретної математики.
мати уявлення: як вибирати, формувати та доцільно застосовувати
відповідні дискретні структури до розв’язування наукових та інженерних задач на
основі моделей та методів дискретної математики.
Міждисциплінарні зв’язки – дисципліні передують курси: «Основи
програмування»,
дисципліна потрібна для подальшого вивчення курсів
"Алгоритми та структури даних", "Сучасні застосування графів".
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3. Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Графи та дерева
Тема 1. Основи теорії графів. Орієнтовані графи.
Введення в теорію графів. Основні визначення. Різновиди графів.
Транзитивне замикання та максимально сильно зв’язані підмножини вершин
графа. Метод Мальгранжа.
Шляхи на графах та методи їх пошуку.
Функції, що задані на графі. Порядкова функція на графі. Метод Демукрона.
Функція Гранді.
Методи подання графів у програмних застосуваннях.
Тема 2. Неорієнтовані графи.
Неорієнтовані графи та їхня специфіка. Хроматичне число графа. Методи
розмалювання графа.
Тема 3. Дерева.
Дерева та прадерева. Часткові дерева на графах. Визначення їх кількості.
Тема 4. Задачі оптимізації з використанням графів.
Зважені графи. Пошук оптимального шляху на зваженому графі. Алгоритм
Дейкстри. Метод гілок та границь. Алгоритми Літтла та Форда. Методи
пошуку на графі. Пошук у ширину та у глибину.
Модульний контроль
Змістовий
модуль
співвідношення

2.

Обчислювальна

складність.

Рекурентні

Тема 5. Обчислювальна складність алгоритмів.
Поняття про обчислювальну складність алгоритмів.
Методи розрахунку обчислювальної складністі алгоритмів на прикладі
алгоритмів теорії графів.
Тема 6. Рекурентні співвідношення.
Рекурентні співвідношення. Основні формули та елементарні методи їх
розв’язування.
Модульний контроль
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4.

Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем
1

Кількість годин
денна форма
усього
у тому числі
л п лаб с.р.
2
3 4 5
6

Модуль 1
Змістовий модуль 1. Графи та дерева
Тема 1. Основи теорії графів. Орієнтовані графи.
18
8 - 5
Тема 2. Неорієнтовані графи.
13
4 - 5
Тема 3. Дерева.
13
4 - 5
Тема 4. Задачі оптимізації з використанням графів.
15
6 - 5
Модульний контроль (підготовка)
5
Підготовка до сдачі лабораторних робіт
6
Разом за змістовим модулем 1
70
22 - 20
Усього годин
70
22 - 20
Модуль 2
Змістовий модуль 2. Обчислювальна складність. Рекурентні співвідношення.
Тема 5. Обчислювальна складність алгоритмів.
12
5 - 4
Тема 6. Рекурентні співвідношення.
7
5 Підготовка до сдачі лабораторних робіт
Модульний контроль (підготовка)
Разом за змістовим модулем 2
Усього годин
Індивідуальне завдання «Алгоритми пошуку оптимального
шляху у зваженому графі»
Усього годин

5
5
30
30
20
120

10 10 -

4
4

30 -

24

5
4
4
4
5
6
28
28

3
2
6
5
16
16
20
64

5. Теми семінарських занять
№
п/п
1
2

Назва теми

Кількість
годин

Разом

6. Теми практичних занять
№
п/п
1
2

Назва теми

Разом

Кількість
годин
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7. Теми лабораторних занять
№
з/п

Назва теми

Лабораторна робота №1. Логіка предикатів.
Лабораторна робота №2. Програмне подання графів. Пошук
максимально сильно зв’язаних підмножин вершин графа.
3
Лабораторна робота №3. Порядкова функція на графі.
4
Лабораторна робота №4. Розмалювання графа.
5
Лабораторна робота №5. Остовні дерева та кістяк графа.
6
Лабораторна робота №6. Методи пошуку на графі.
Усього годин
1
2

Кількість
годин

4
4
4
4
4
6
24

8. Самостійна робота
№
з/п

Назва теми

Кількість
годин

1
1

2
Дискретні структури на основі висловлень, булевих функцій та
алгебри предикатів.
Застосування дискретних структур для розв’язання практичних
задач програмної інженерії.
Методи визначення зв’язності графів. Ознаки зв’язності.
Внутрішня та зовнішня зв’язність множин вершин графа. Метод
Магу. Ядра графа.
Задачі оптимізації та їх розв’язання за допомогою графів.
Поняття обчислювальної складності. Порядковий аналіз.
Стандартні класи складності.
Застосування рекурентних співвідношень.

3
1

2
3
4
5
6
7
8

Індивідуальне завдання «Алгоритми пошуку оптимального шляху у
зваженому графі»
9 Підготовка до здачі лабораторних робіт
10 Модульний контроль (підготовка)

Усього годин

3
3
3
3
3
3
20
10
10
64

8

9. Індивідуальне завдання
Розрахункова робота на тему: «Алгоритми пошуку оптимального шляху у
зваженому графі».
10. Методи навчання
1. За джерелами придбання знань – словесні: лекція (вступна, традиційна,
проблемна, з помилками), бесіда (евристична), диспут, дискусія, робота з
друкованими та інтернет-джерелами; наочні: ілюстрація, спостереження;
практичні: вправа, лабораторна робота.
2. За характером пізнавальної діяльності тих, хто навчається – інформаційнорепродуктивний, репродуктивний, проблемне викладання, частковопошуковий.
3. За логікою пізнання – індуктивний, дедуктивний, аналогій, вивідних знань.
4. Методи перевірки й оцінки знань, умінь, навичок: спостереження, усне
опитування, контрольні роботи, програмований контроль, тестування
(традиційне та машинне).
11. Методи контролю
1. Опитування.
2. Тестування.
3. Лабораторні роботи.
4. Модульні контрольні роботи.
5. Індивідуальні роботи
Форма підсумкового контролю успішності навчання: іспит (письмово).
12. Критерії оцінювання та розподіл балів, які отримують студенти
12.1. Розподіл балів, які отримують студенти (кількісні критерії оцінювання)
Складові навчальної
роботи
Робота на лекціях*
Виконання і захист
лабораторної роботи 1
Виконання і захист
лабораторних робіт 2-3
Модульний контроль 1
Робота на лекціях

Бали за одне
Кількість занять
заняття
(завдання)
Змістовний модуль 1
0…0,6
8
2...5
2
3...8
1…12
Змістовний модуль 2
0…0,6

Сумарна
кількість балів

3…5
2...5

3

6...16

1

1…12

8

3…5

9

Виконання і захист
лабораторних робіт 4-6
Модульний контроль 2
Виконання і захист РГР
(РР, РК)
Усього за семестр

3...8

3

9...24

1…13
5…20

1
1

1…13
5…20
30…100

* Оцінюється відвідування лекцій - 100% відвідування (при наявності конспекту)
дає 10 б. Конспект повинен відповідати наступним вимогам: повнота, виділення
заголовків, визначень формул, зручність використання.
Семестровий контроль (іспит) проводиться у разі відмови студента від балів
поточного модульного контролю й за наявності допуску до іспиту.
Мінімально допустима кількість балів для допуску до іспиту 28 б. (28 б. = 2
б. (Min за ЛР№1.) + 15 б. (Min за ЛР №2-6.) + 5 б. (Min за ДЗ) + 6 б. (Min за
відвідування лекцій).
Екзаменаційний квиток включає два теоретичних питання та два
практичних завдання. Максимальна оцінка за теоретичні питання - 10 б., та
завдання - 15 б. Оцінка за іспит складається з:
- суми оцінок за відповіді на екзаменаційний квиток (max = 25 б.);
- суми оцінок, отриманих протягом семестру за ЛР і ДЗ (max = 75 б.).
Під час складання семестрового іспиту студент має можливість отримати
максимум 100 балів.
12.2. Якісні критерії оцінювання
Необхідний обсяг знань для одержання позитивної оцінки: поняття
дискретної структури та її використання у інформатиці і програмуванні; поняття
логіки предикатів; правила введення диз’юнкції та кон’юнкції у предикатні
формули; поняття рекурентного
співвідношення;
основні формули та
елементарні методи розв’язування рекурентних відношень; математичне поняття
графу, основні визначення теорії графів; методи подання графів у програмах;
основні поняття теорії графів та їх використання; поняття зв’язності графа, метод
Мальгранжа; поняття шлях на графі, методи визначення його їснування та
довжини; поняття функції на графі, їхні різновиди та методи визначення; поняття
кістяк дерева та методи його пошуку; методи розфарбування неорієнтованого
графа; поняття щодо зважених графів; методи пошуку оптимального шляху на
графі; поняття пошук на графі, пошук у довжину та ширину; поняття потоків та
їхнє подання на графах; поняття обчислювальної складності алгоритма,
порядковий аналіз, стандартні класи складності; поняття про різновиди матриць
та їх застосування.
Необхідний обсяг вмінь для одержання позитивної оцінки: створювати
проекти для розробки програм (різними мовами програмування), застосовуючи
відповідні дискретні структури до розв’язування задач на основі моделей та
методів дискретної математики.
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12.3 Критерії оцінювання роботи студента протягом семестру
Задовільно (60-74). Студент може відтворити значну частину теоретичного
матеріалу, виявляє знання та розуміння основних положень, з допомогою
викладача може аналізувати матеріал, робити висновки. Пояснення неповні,
нелаконічні, не завжди точні. Відповіді на питання неповні, містять неточності.
Розуміти, як створювати проекти для розробки програм (різними мовами
програмування), застосовуючи відповідні дискретні структури до розв’язування
задач на основі моделей та методів дискретної математики.
Добре (75-89). Твердо знати мінімум, здати тестування та поза аудиторну
самостійну роботу. Достатньо повні знання з поставлених питань і задач. Вміння
викладати основні ідеї. Здатність самостійно застосовувати вивчений матеріал на
рівні стандартних ситуацій, наводити окремі власні приклади на підтвердження
власних тверджень. Вміння доводити правильність своїх рішень. Вміти
створювати проекти для розробки програм (різними мовами програмування),
застосовуючи відповідні дискретні структури до розв’язування задач на основі
моделей та методів дискретної математики.
Відмінно (90-100). Здати всі контрольні точки з оцінкою «відмінно».
Виставляється якщо при відповіді на питання виявлено всебічні, систематизовані,
глибокі знання матеріалу, який виноситься на контроль, уміння вільно виконувати
завдання, передбачені програмою. Студент вміє аналізувати, цілеспрямовано
шукати і вибирати необхідні для вирішення професійних завдань інформаційнодовідникові ресурси для вирішення практичних задач з дискретної математики, з
урахуванням сучасних досягнень науки і техніки. Досконало вміти створювати
проекти для розробки програм (різними мовами програмування), застосовуючи
відповідні дискретні структури до розв’язування задач на основі моделей та
методів дискретної математики.
Шкала оцінювання: бальна і традиційна
Сума балів
90 – 100
75 – 89
60 – 74
0 – 59

Оцінка за традиційною шкалою
Іспит, диференційований залік
Залік
Відмінно
Добре
Зараховано
Задовільно
Незадовільно
Не зараховано
11. Методичне забезпечення

1. Розроблений лекційний курс та комплекс презентацій Power Point
(//master/student/2019-2020/6 факультет/2курс/Дискретні структури/Лекції).
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2. Розроблені питання для модульних контрольних робіт
(//master/ student/2019-2020/6 факультет/2курс/ Дискретні структури /Модулі).
3. Розроблені питання для підсумкового контролю успішності навчання
(//master/ student/2019-2020/6 факультет/2курс/ Дискретні структури /Питання).
4. Лабораторні роботи та методичний посібник
(//master/ student/2019-2020/6факультет/2курс/ Дискретні структури/Лаби).
5. Індивідуальні розрахункові роботи та методичний посібник
(//master/ student/2019-2020/факультет/2курс/ Дискретні структури/РР).
6. Дібрані матеріали для самостійної роботи студентів
(//master/ student/2019-2020/6 факультет/2курс/ Дискретні структури /Книги).
12. Рекомендована література
Базова
1. Комп'ютерна дискретна математика: практикум ч.1/
І.Б. Сіроджа, Т.Г.
Дегтярьова, В. А. Постернакова, Л.О. Волобуєва – Учб. посібник для
студентів спеціальності 7.080403, частина1 – Харків: Нац. аэрокосм. ун-т
«Харьк. авиац. ін-т», 2009. –104с.
2. Комп'ютерна
дискретна
математика:
практикум
ч.2
/
І.Б. Сіроджа, Т.Г. Дегтярьова, В.А. Постернакова, Л.О. Волобуєва. – Х.:
Нац. аэрокосм. ун-т «Харк. авіац. ін-т», 2010. – Ч.2. – 110 с.
3. Волобуева Л.А. Дискретные структуры: лабораторный практикум /
Л.А Волобуева, Т.Г. Дегтярева, В. А. Постернакова, Л.В.Мандрикова. –
Х.: Нац. аэрокосм. ун-т «Харк. авиац. ин-т», 2012. –104 с.
4. Сироджа, И.Б. Математическая логика и теория алгоритмов [Текст]: уч.
пособ. / И.Б. Сироджа. – Харьков: Нац. аерокосм. ун-т ”Харк. Авіац. інт”, 2001. – 200 с.
5. Сироджа, И.Б. Комбинаторика и теория графов [Текст]: консп. лекций по
курсу «Основы дискретной математики» / И.Б. Сироджа. – Х.: Нац.
аерокосм. ун-т ”Харк. Авіац. ін-т”, 2001. – 200 с.
6. Новиков Ф.А. Дискретная математика для программистов. Учебник. –
Санкт-Петербург: «Питер», 2000.
7. Андерсон Дж.А. Дискретная математика и теория алгоритмов Уч. пособ.
– М.-С-Петербург-Киев: Изд.дом «Вильямс», 2003.
8. Сироджа И.Б. Математическая логика и теория алгоритмов. Уч. пособ. –
Харьков: ХАИ, 2001.
9. Донской В.И. Дискретная математика. Уч. пособ. – Симферополь:
«Сонат», 2000.

Допоміжна
1. Кузнецов О.П., Адельсон-Вельский Г.М. Дискретная математика для
инженера. – М.: Наука, 1980.
2. Черч А. Введение в математическую логику. – М.: Мир, 1967.
3. Кофман А. Введение в прикладную комбинаторику. – М.: Мир, 1975.
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4. Липский В. Комбинаторика для программистов. – М.: Мир, 1988.
5.
15. Інформаційні ресурси
1.Навчальний посібник з дисципліни "Дискретна математика". Укладач: І.
Спекторський. - К.: НТУУ "КПІ", 2002.
http://mmsa.kpi.ua/publications/spektorskyy-igor-yakovych-726
2.Юрій Дрозд, "Дискретна математика". - К. Київський університет ім.
Т.Г. Шевченка . 2004. https://www.imath.kiev.ua/~drozd/Discrete.pdf

