
 

Програма екзамену 

з дисципліни «Дискретна математика» 

для студентів 1 курсу спеціальності «Комп’ютерні науки» 

 

Проведення екзамену передбачено в середовищі підтримки дистанційного 

навчання MOODLE і складається з двох частин – тестової та розв’язування задач. 

Тривалість проведення: 1 год. 30 хв. 

Максимальна кількість балів: 40 балів 

Критерії оцінювання. 

За тестову частину студент може отримати максимально 30 балів. 

Ресурс ТЕСТ: 30 тестових завдань трьох рівнів складності. 

Тестові завдання першого рівня складності – 10 по 0,5 балів. Всього 5 балів. 

Рівень розпізнавання, розрізнення, класифікації об’єктів, явищ і понять. 

Тестові завдання другого рівня складності – 10 по 1 балу. Всього 10 балів. 

Рівень репродуктивної діяльності, на основі якої студент самостійно відтворює засвоєні 

знання та навички і використовує їх у типових ситуаціях. 

Тестові завдання третього рівня складності – 10 по 1,5 бали. Всього 15 балів. 

Рівень продуктивної діяльності, на основі якої студент застосувує засвоєні факти 

для прийняття рішень у нетипових ситуаціях. До них належать задачі на застосування 

знань у практичній діяльності. 

За розв’язування задач студент може отримати максимально 10 балів. 

Студент розв’язує задачі у зошиті та прикріплює фотографії сторінок до курсу в 

системі MOODLE. 

Ресурс ЗАВДАННЯ: 2 задачі по 5 балів. 

Виявлення вміння студента приймати рішення в проблемних ситуаціях. 

Розв’язування передбачає творчий підхід, створюється новий результат. Для таких задач 

неможливо створити еталонну відповідь, тому їх перевірятимуть екзаменатори. 

Форма тестового завдання Тип тестового завдання 

Перший рівень складності 

Відкрита 
на доповнення 

з короткою відповіддю 

Закрита 
з вибором однієї або кількох правильних відповідей 

з вибором альтернативної відповіді 

Другий рівень складності 

Відкрита 

на доповнення 

з короткою відповіддю 

з розгорнутою відповіддю (есе) 

на обчислення (задачі) 

Закрита 

з вибором кількох правильних відповідей 

на встановлення відповідності 

на встановлення правильної послідовності 

Третій рівень складності 

Відкрита 
з розгорнутою відповіддю (есе) 

на обчислення (задачі) 

  



 

Орієнтовний перелік питань 

Змістовий модуль 1. Елементи комбінаторного аналізу 

1. Основні комбінаторні правила. Метод включень та виключень. 

2. Комбінаторні схеми (без повторень та з повтореннями). 

3. Біном Ньютона, властивості розкладу бінома. 

4. Поліномна теорема. 

5. Рекурентні співвідношення. Сутність методу, приклади. 

6. Задача Фібоначчі. Рекурентне співвідношення. Ряд Фібоначчі. Приклади у різних 

галузях. 

7. Задача Флавія. Рекурентне співвідношення. 

8. Задача «Ханойські вежі». Рекурентне співвідношення. 

Змістовий модуль 2. Основи теорії графів 

9. Основні поняття теорії графів. 

10. Орієнтовані графи. 

11. Ейлерові графи. Властивості ейлерових графів. 

12. Гамільтонові графи. 

13. Способи подання графів (у пам’яті комп’ютера). 

14. Ізоморфізм графів. 

15. Способи встановлення ізоморфізму графів. 

16. Метод «ниток та ґудзиків» у задачах на перестановки. 

17. Розв’язування логічних задач за допомогою графів. 

18. Пошук на графі. Пошук у глибину. Робота зі стеком. 

19. Пошук на графі. Пошук у ширину. Робота з чергою. 

Змістовий модуль 3. Задачі комбінаторної оптимізації та методи їх розв’язування 

20. Задача Прима-Крускала. 

21. Побудова мінімального остовного дерева. 

22. Жадібний алгоритм. 

23. Алгоритм Крускала. 

24. Алгоритм Прима. 

25. Найкоротші відстані у мережі. Алгоритм Дейкстри. 

26. Задачі розміщення. Задача оптимального розміщення школи в регіоні. 

27. Задачі розміщення. Мінімаксна задача. Розміщення пожежної частини. 

28. Задача комівояжера. Лексикографічний алгоритм. 

29. Задача комівояжера. Дерев’яний алгоритм. 

30. Задача комівояжера. Метод меж і розгалужень. 


