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ВСТУП
Програма навчальної дисципліни “Дискретна математика” складена відповідно до
освітньо-професійної програми підготовки бакалавр

спеціальності 111 – Математика,  014.04 – Середня освіта (Математика)
освітня програма «Математика», «Математика та інформатика»

1. Опис навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни є навчання майбутніх спеціалістів

основам дискретної математики (комбінаторика, дискретна теорія ймовірностей).
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є навчання студентів теоретич-

ним основам і методам дискретної математики та застосуванню цих методів для
розв’язання різноманітних задач теоретичного та практичного характеру.

1.3. Кількість кредитів – 4
1.4. Загальна кількість годин – 120

1.5. Характеристика навчальної дисципліни

Нормативна / за вибором
Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання

Рік підготовки
1-й

Семестр
2-й

Лекції
32 год.

Практичні, семінарські заняття
32 год.

Лабораторні заняття

Самостійна робота
56 год.

у тому числі індивідуальні завдання

1.6. Заплановані результати навчання
У результаті вивчення даного курсу студент повинен знати:
 Основні поняття комбінаторики (вибірка, розміщення розрізнювальних та нерозріз-

нювальних куль і таке інше), основні формули (тотожність Ньютона, формула
включення-виключення).

 Визначення основних комбінаторних чисел, доведення їх властивостей та способи об-
числення.

 Метод породжуючих функцій та рекурентних співвідношень.
 Поняття дискретного ймовірнісного простору, рівномірного розподілу ймовірностей.
 Поняття умовної ймовірності, формули повної ймовірності та Баєса, незалежність

подій.
 Випадкові величини та їх числові характеристики: математичне сподівання, дисперсія.

Незалежність випадкових величин.
 Схему Бернуллі та граничні теореми для неї.
 Закон великих чисел, та центральну граничну теорему.
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уміти:
 Розв’язувати прості задачи перечислювальної комбінаторики.
 Наводити комбінаторні доведення тотожностей з біноміальними коефіцієнтами.
 Працювати із формальними рядами та породжуючими функціями.
 Знаходити члени рекурентної послідовності, яка задана рекурентним співвідношенням.
 Обчислювати ймовірності за рівномірним розподілом.
 Користуватись формулами повної ймовірності та Баєса, перевіряти події на не залеж-

ність.
 Обчислювати основні числові характеристики випадкових величин. Перевіряти випад-

кові величини на незалежність.
 Обчислювати ймовірності в схемі Бернуллі.

2. Тематичний план навчальної дисципліни

Розділ 1. Основи комбінаторики.
1. Основні поняття перелічувальної комбінаторики. Формула бінома Ньютона. Трикут-

ник Паскаля. Формула включення-виключення.
2. Породжуючі функції. Числа Фібоначчі, Каталана, Стірлинга.
3. Методи обчислення сум.

Розділ 2. Основи дискретної теорії ймовірностей.
1. Дискретні ймовірнісні простори, рівномірний розподіл ймовірностей.
2. Умовна ймовірність, формули повної ймовірності та Баєса, незалежність подій.
3. Випадкові величини та їх числові характеристики: математичне сподівання, дис-

персія. Незалежність випадкових величин.
4. Схема Бернуллі та граничні теореми для неї.
5. Наближення Пуассона та нормальне наближення до біноміального розподілення.
6. Породжуючі функції для випадкових величин.
7. Закон великих чисел та центральна гранична теорема.

3.Структура навчальної дисципліни
Назви розділів і тем Кількість годин

Денна форма Заочна форма
Усь
ого

у тому числі Усь
ого

у тому числі
л п лаб інд ср л п ла

б
інд ср

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Розділ 1. Основи комбінаторики.

Основні поняття
перелічувальної
комбінаторики. Формула
бінома Ньютона. Трикут-
ник Паскаля. Формула
включення-виключення.

18 4 6 8

Породжуючі функції.
Числа Фібоначчі,
Каталана, Стірлинга.

18 6 4 8
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Методи обчислення сум. 10 4 2 4
Контрольна робота 2 2
Разом за розділом 1 48 14 14 20

Розділ 2. Основи дискретної теорії ймовірностей.
Дискретні ймовірнісні
простори, рівномірний
розподіл ймовірностей.

2 4 6

Умовна ймовірність,
формули повної
ймовірності та Баєса,
незалежність подій.

2 2 6

Випадкові величини та їх
числові характеристики:
математичне сподівання,
дисперсія. Незалежність
випадкових величин.

4 4 6

Схема Бернуллі та
граничні теореми для неї.

2 4 6

Наближення Пуассона та
нормальне наближення до
біноміального
розподілення.

2 2 4

Породжуючі функції для
випадкових величин.

2 2

Закон великих чисел та
центральна гранична
теорема.

4 6

Контрольна робота 2 2
Разом за розділом 2 72 18 18 36

У
Усього годин

120 32 32 56

4. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять

№
з/п

Назва теми Кількість
годин

1 Основні поняття перелічувальної комбінаторики. Формула бінома
Ньютона. Трикутник Паскаля. Формула включення-виключення.

6

2 Породжуючі функції. Числа Фібоначчі, Каталана,  Стірлинга. 4
3 Методи обчислення сум. 2
4 Дискретні ймовірнісні простори, рівномірний розподіл ймовірностей. 4
5 Умовна ймовірність, формули повної ймовірності та Баєса,

незалежність подій.
2

6 Випадкові величини та їх числові характеристики: математичне
сподівання, дисперсія. Незалежність випадкових величин.

4

7 Схема Бернуллі та граничні теореми для неї. 4
8 Наближення Пуассона та нормальне наближення до біноміального

розподілення.
4

9 Контрольна робота (2) 2
Разом 32
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5. Завдання для самостійної роботи

№
з/п

Види та зміст самостійної роботи Кількість
годин

Опрацювання додаткового матеріалу за відповідними темами, робота
над домашніми завданнями:

1 Основні поняття перелічувальної комбінаторики. Формула бінома
Ньютона. Трикутник Паскаля. Формула включення-виключення.

8

2 Породжуючі функції. Числа Фібоначчі, Каталана,  Стірлинга. 8
3 Методи обчислення сум (Домашнє завдання). 4
4 Дискретні ймовірнісні простори, рівномірний розподіл ймовірностей. 6
5 Умовна ймовірність, формули повної ймовірності та Баєса,

незалежність подій (Домашнє завдання).
6

6 Випадкові величини та їх числові характеристики: математичне
сподівання, дисперсія. Незалежність випадкових величин.

6

7 Схема Бернуллі та граничні теореми для неї (Домашнє завдання). 6
8 Наближення Пуассона та нормальне наближення до біноміального

розподілення (Домашнє завдання).
4

9 Породжуючі функції для випадкових величин (Домашнє завдання). 2
10 Закон великих чисел та центральна гранична теорема (Домашнє

завдання).
6

Разом 56

6. Індивідуальні завдання
Не передбачені навчальним планом.

7. Методи навчання
Лекції та практичні заняття проводяться аудиторно. У разі оголошення

карантину, заняття проводяться аудиторно або дистанційно (за допомогою платформ
ZOOM, MOODLE) відповідно до наказу ректора Харківського національного університету
імені В.Н.Каразіна.

8. Методи контролю

– поточний семестровий (контрольна робота);
– підсумковий семестровий (залік).

8. Схема нарахування балів

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання

СумаРозділ 1 Розділ 2
Контрольна робота,

передбачена
навчальним планом

Разом Залік

20 20 20 60 40 100
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Критерії оцінювання навчальних досягнень

Оцінка

Пояснення
в балах

за
національною

шкалою

90–100 Відмінно

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.

70–89 Добре

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 Задовільно

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 Незадовільно

Теоретичний зміст курсу не освоєно, необхідні практичні навички
роботи не сформовані, всі виконані навчальні завдання містять
грубі помилки, додаткова самостійна робота над матеріалом курсу
не приведе до значимого підвищення якості виконання навчальних
завдань, робота, що потребує повної переробки.

Шкала оцінювання

Сума балів за всі види навчальної
діяльності протягом семестру

Оцінка за національною шкалою

для чотирирівневої
шкали оцінювання

для дворівневої
шкали оцінювання

90–100 відмінно
зараховано70–89 добре

50–69 задовільно
1–49 незадовільно не зараховано
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9. Рекомендована література

Основна література

1. Грэхем Р., Кнут Д., Паташник О. Конкретная математика. — М.: Мир, 1998.
2. Феллер В. Введение в теорию вероятностей и ее приложения. Том 1. — М.: Мир, 1984.
3. Виленкин Н.Я. Комбинаторика. — М.: Наука. Гл. ред. физ.–мат. лит., 1969.
4. Ильинская И. П., Ильинский А. И. Дискретная математика. Сборник задач.

Комбинаторика, графы, вероятность. Учебно-методическое пособие. — Х.: ХНУ
имени В. Н. Каразина, 2008. — 104 с.

5.
Допоміжна література

1. Виленкин Н.Я. Популярная комбинаторика. — М.: Наука, 1975.
2. Ландо С.К. Лекции о производящих функциях. 3-е изд. испр. — М.: МЦНМО, 2007.
3. Стенли Р. Перечислительная комбинаторика. Том 1. — М.: Мир, 1990.
4. Колмогоров А.Н., Журбенко И.Г., Прохоров А.В. Введение в теорию вероятностей. —

М.: Наука, 1982.

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

http://mathworld.wolfram.com/topics/DiscreteMathematics.html


