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затвердженої Вченою радою Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича  (Протокол № 6 від 6 червня 2017 р.) зі змінами від 2 вересня 2018 р. 
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1. Мета навчальної дисципліни 

Мета: 

 розвиток логічного, аналітичного мислення та основних видів розумової 

діяльності: уміння використовувати індукцію, дедукцію, аналіз, синтез, робити 

висновки, узагальнення; 

 формування теоретичної бази знань студентів щодо побудови алгоритмів та їх 

реалізації мовою програмування; 

 розвиток уміння розв’язувати алгоритмічні задачі, користуючись відомими 

теоретичними положеннями, математичним апаратом, літературою та 

комп’ютерною технікою; 

 доведення вивчення курсу до творчого рівня; 

 бачення студентами можливостей використання набутих знань у їх майбутній 

професії; 

 інтеграція курсу з іншими дисциплінами, що викладаються в навчальному 

закладі. 

Завдання: 

 розкриття значення базових понять теорії алгоритмів та їх вплив на розвиток 

сучасних технологій алгоритмізації та програмування; 

 забезпечення вивчення студентами змістової складової курсу; 

 формування умінь щодо реалізації теоретичної бази знань під час розв’язування 

практичних завдань; 

 вироблення навичок вивільнення навчального часу завдяки використанню 

інформаційно-комунікаційних технологій; 

 орієнтування студентів на можливість використання набутих практичних 

навичок у їх професійній діяльності;  

 формування умінь та навичок здійснення самоконтролю. 

 

 

2. Результати навчання 

знати: 

 фундаментальні поняття сучасної алгоритмічних методів;  

 сутність поняття алгоритму та його базових структур; 

 основи алгоритмізації та програмування; 

 способи представлення розробленого алгоритму мовою програмування; 

 правила запису розробленого алгоритму мовою програмування С; 

 можливості використання середовища компіляції розробленої С-програми; 

 загальні принципи розв’язування алгоритмічних задач; постановка задачі, 

побудова алгоритму, реалізація алгоритму мовою програмування, тестування 

реалізованого алгоритму; 

 методи розв’язання алгоритмічних задач. 

вміти: 

 застосовувати теоретичні знання для розв’язування практичних завдань; 

 використовувати навички роботи з інтегрованим середовищем програмування;  

 аналізувати відомі методи побудови алгоритмів та визначати найоптимальніші з 

них для розв’язування конкретної задачі; 



 реалізовувати побудовані алгоритми мовою програмування С;  

 розробляти власні тести для перевірки коректності розроблених алгоритмів; 

 тестувати розроблені алгоритми; 

 використовувати навички техніки програмування. 

 

3. Опис навчальної дисципліни  

3.1. Загальна інформація 
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3.2. Структура навчальної дисципліни 
Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього у тому числі усього у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1. Основні поняття алгоритмізації та програмування.  

Базові алгоритмічні структури 
Тема 1. Основні поняття 

алгоритмізації та 

програмування. Базові 

алгоритмічні структури. 

Мови програмування 

8 2 2 2  2       

Тема 2.Мова програмування 

С. Структура програми 

мовою С. Правила 

оформлення коду програми 

мовою С.Змінні.Іменовані 

константи. Стандартні типи 

даних мови С 

9 2 2 2  3       

Тема 3.  Лінійні програми. 

Арифметичні вирази, 

арифметичні операції і 

стандартні математичні 

функції. Пріоритет 

математичних операцій. 

Інкремент. Декремент. 

Оператор присвоєння. 

Порожній  оператор. 

Введення та виведення 

даних 

16 2 2 2  10       

Тема 4.  Логічні оператори і 

вирази. Оператор умовного 

переходу if-else. Оператор 

12 2 2 2  6       



безумовного переходу goto. 

Оператор множинного 

вибору switch 

Тема 5.  Вкладені 

розгалуження. Сходинковий 

оператор if-else-if. Оператор 

«? :» 

13 2 2 2  7       

Тема 6.  Алгоритми 

поєднання розгалуження та 

повторення 

13 2 2 2  7       

Тема 7.  Циклічні 

конструкції. Цикл з 

лічильником for. Деякі 

особливості циклу for. 

Оператор послідовного 

виконання «,».  Цикли while 

та do-while 

18 2 2 2  12       

Тема 8.  Вкладені цикли. 

Покрокове введення та 

виведення даних. Рекурентні 

послідовності 

19 2 2 2  13       

Разом за ЗМ 1 108 16 16 16  60       

Змістовий модуль 2.Масиви. Алгоритми обробки елементів масивів 

Тема 1.  Одновимірні масиви 12 2 2 2  6       
Тема 2.  Найпростіші 

алгоритми роботи з 

одновимірними масивами. 

Пошук заданого елемента, 

пошук 

мінімального/максимального 

елемента 

13 2 2 2  7       

Тема 3.  Додаткові способи 

введення даних. Основи 

роботи з файлами і 

потоками. Генератор 

випадкових чисел. 

Константні вхідні дані, 

ініціалізація масивів 

13 2 2 2  7       

Тема 4.  Двовимірні масиви 16 2 2 2  10       
Тема 5.  Базові алгоритми 

для обробки елементів 

двовимірних масивів 

16 2 2 2  10       

Тема 6.  Рядки і символьні 

масиви. Стандартні функції 

для роботи з рядками 

16 2 2 2  10       

Тема 7.  Найпростіші 

алгоритми роботи із 

символьними та рядковими 

величинами 

16 2 2 2  10       

Разом за ЗМ 2 102 14 14 14  60       

Змістовий модуль 3. Динамічні змінні. Функції користувача. Структурування даних 

Тема 1.  Вказівники. 

Операції з вказівниками. 

Практичне застосування 

вказівників 

14 2 2 2  8       

Тема 2.  Використання 

вказівників для роботи з 
15 2 2 2  9       



масивами. Динамічні масиви 

Тема 3.  Функції 

користувача 
13 2 2 2  7       

Тема 4.  Масиви і функції. 

Передача масиву у функцію 
14 2 2 2  8       

Тема 5.  Рекурсивні 

алгоритми 
14 2 2 2  8       

Тема 6.  Структури. Масиви 

структур. Структури в 

структурах 

17 2 2 2  11       

Тема 7.  Використання 

структур для роботи з 

функціями. Використання 

вказівників для роботи зі 

структурами 

17 2 2 2  11       

Разом за ЗМ 3 104 14 14 14  62       

Змістовий модуль 4. Динамічні структури даних. Класичні алгоритми обробки даних 

Тема 1.  Додаткові 

можливості структурування 

даних. Об’єднання (union). 

Злічені типи даних 

15 2 2 2  9       

Тема 2.  Використання 

оператора typedef. 

Алгоритми обробки 

структурованих даних 

14 2 2 2  8       

Тема 3.  Динамічні 

структури даних. Стек. 

Черга 

17 2 2 2  11       

Тема 4.  Зв’язний список. 

Алгоритми обробки 

елементів зв’язного списку 

17 2 2 2  11       

Тема 5.  Пошукові 

алгоритми. Рекурсивний 

пошук. КМП-пошук 

11 2 2 2  5       

Тема 6.  Алгоритми 

сортування. Класифікація 

методів сортування. Прямі 

методи сортування 

11 2 2 2  5       

Тема 7.  Лінійні методи 

сортування. Сортування 

підрахунком. Цифрове 

сортування 

11 2 2 2  5       

Тема 8.  Оператори 

препроцесора # та ##. 

Створення власних 

заголовних файлів 

10 2 2 2  4       

Разом за ЗМ 4 106 16 16 16  58       

Усього годин  420 60 60 60  240       

 

 

3.3. Теми семінарських занять 

* не передбачено 

 

 

 

 



3.4. Теми практичних занять 

№ Назва теми 

1 
Основні поняття алгоритмізації та програмування. Базові алгоритмічні 

структури. Мови програмування 

2 

Мова програмування С. Структура програми мовою С. Правила оформлення 

коду програми мовою С.Змінні.Іменовані константи. Стандартні типи даних 

мови С 

3 

Лінійні програми. Арифметичні вирази, арифметичні операції і стандартні 

математичні функції. Пріоритет математичних операцій. Інкремент. 

Декремент. Оператор присвоєння. Порожній  оператор. Введення та виведення 

даних 

4 
Логічні оператори і вирази. Оператор умовного переходу if-else. Оператор 

безумовного переходу goto. Оператор множинного вибору switch 

5 Вкладені розгалуження. Сходинковий оператор if-else-if. Оператор «? :» 

6 Алгоритми поєднання розгалуження та повторення 

7 
Циклічні конструкції. Цикл з лічильником for. Деякі особливості циклу for. 

Оператор послідовного виконання «,».  Цикли while та do-while 

8 
Вкладені цикли. Покрокове введення та виведення даних. Рекурентні 

послідовності 

9 Одновимірні масиви 

10 
Найпростіші алгоритми роботи з одновимірними масивами. Пошук заданого 

елемента, пошук мінімального/максимального елемента 

11 
Додаткові способи введення даних. Основи роботи з файлами і потоками. 

Генератор випадкових чисел. Константні вхідні дані, ініціалізація масивів 

12 Двовимірні масиви 

13 Базові алгоритми для обробки елементів двовимірних масивів 

14 Рядки і символьні масиви. Стандартні функції для роботи з рядками 

15 Найпростіші алгоритми роботи із символьними та рядковими величинами 

16 Вказівники. Операції з вказівниками. Практичне застосування вказівників 

17 Використання вказівників для роботи з масивами. Динамічні масиви 

18 Функції користувача 

19 Масиви і функції. Передача масиву у функцію 

20 Рекурсивні алгоритми 

21 Структури. Масиви структур. Структури в структурах 

22 
Використання структур для роботи з функціями. Використання вказівників для 

роботи зі структурами 

23 
Додаткові можливості структурування даних. Об’єднання (union). Злічені типи 

даних 

24 Використання оператора typedef. Алгоритми обробки структурованих даних 

25 Динамічні структури даних. Стек. Черга 

26 Зв’язний список. Алгоритми обробки елементів зв’язного списку 

27 Пошукові алгоритми. Рекурсивний пошук. КМП-пошук 

28 
Алгоритми сортування. Класифікація методів сортування. Прямі методи 

сортування 

29 Лінійні методи сортування. Сортування підрахунком. Цифрове сортування 

30 Оператори препроцесора # та ##. Створення власних заголовних файлів 



 

 

3.5. Теми лабораторних занять 

№ Назва теми 

1 Лінійні програми 

2 Розгалужені програми 

3 Циклічні програми 

4 Одновимірні масиви 

5 Двовимірні масиви 

6 Алгоритми обробки масивів 

7 Вказівники 

8 Функції користувача 

9 Структури 

10 Додаткові можливості структурування даних 

11 Динамічні структури даних 

12 Необчислювальні алгоритми для обробки даних 

 

3.6. Тематика індивідуальних завдань 

1. Розв’язування задач підвищеної складності з використанням розгалуження. 

2. Розв’язування задач підвищеної складності з використанням повторення. 

3. Розв’язування задач підвищеної складності з використанням одновимірних 

масивів. 

4. Розв’язування задач підвищеної складності з використанням двовимірних 

масивів.  

5. Розв’язування задач підвищеної складності з використанням функцій 

користувача. 

6. Розв’язування задач підвищеної складності з використанням рекурсивних 

функцій. 

7. Розв’язування задач підвищеної складності з використанням вказівників. 

8. Розв’язування задач підвищеної складності з використанням структур. 

9. Розв’язування задач підвищеної складності з використанням динамічних 

структур даних. 

10. Розв’язування задач підвищеної складності з використанням пошукових методів. 

11. Розв’язування задач підвищеної складності з використанням методів сортування. 

12. Розв’язування задач підвищеної складності з використанням створення власних 

заголовних файлів. 

 

3.6. Самостійна робота 

№ Назва теми 

1 Лінійні програми 

2 Розгалужені програми 

3 Циклічні програми 

4 Одновимірні масиви 

5 Двовимірні масиви 

6 Алгоритми обробки масивів 



7 Вказівники 

8 Функції користувача 

9 Структури 

10 Додаткові можливості структурування даних 

11 Динамічні структури даних 

12 Необчислювальні алгоритми для обробки даних 

 

 

4. Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 

На підсумковому модулі (екзамені) студентам пропонуються білети, які містять 

три завдання. Два з них – теоретичні (кожне оцінюється в 12 балів), третє завдання 

передбачає розв’язання задачі на одну з тем «Лінійні програми», «Розгалужені 

програми», «Циклічні програми», «Одновимірні масиви», «Двовимірні масиви», 

«Алгоритми обробки масивів», «Вказівники», «Функції користувача», «Структури», 

«Додаткові можливості структурування даних», «Динамічні структури даних», 

«Необчислювальні алгоритми для обробки даних», яке також оцінюється у 16 балів. 

Загальна кількість балів, які можна набрати на іспиті – 40 балів. 
 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

Оцінка за шкалою ECTS 

Оцінка (бали) 
Пояснення за  

розширеною шкалою 

Відмінно A (90-100) відмінно 

Добре 
B (80-89) дуже добре 

C (70-79) добре 

Задовільно 
D (60-69) задовільно 

E (50-59) достатньо 

Незадовільно 

FX (35-49) 

(незадовільно)  

з можливістю повторного 

складання 

F (1-34) 

(незадовільно)  

з обов'язковим повторним 

курсом 

 

5. Засоби оцінювання 

Засобами оцінювання та демонстрування результатів навчання є: 

- усне та письмове опитування; 

- виконання практичних та лабораторних робіт. 
 

6. Форми поточного та підсумкового контролю   

Поточний контроль знань відбувається протягом практичних та лабораторних 

занять шляхом усного та письмового опитування теоретичних основ теми, виконання 

практичних та лабораторних завдань, а також у вигляді контрольних робіт та 

індивідуальних завдань. 

Студенти можуть отримати додаткові бали (до 10) після виконання 

індивідуальних навчально-дослідницьких завдань. Ці завдання видає та перевіряє 

лектор. Додаткові бали враховуватимуться під час здачі заліку/іспиту. 

Теоретичне опитування може здійснюватись на лекціях. Студент, який повно й 

вичерпно відповів на питання лектора, отримує додатково 1 бал. 

 



7. Рекомендована література 

7.1. Базова (основна) 

Базова 

1. Ахо Альфред В., Хопкрофт Джон, Ульман Джеффри Д. Структуры данных и 

алгоритмы.: Пер. с англ. : Уч. пос. ― М.: Издательский дом «Вильямс», 2000. ― 

384 с. 

2. БрайанКерниган, ДеннисРитчиЯзыкпрограммированияСи.:  Пер. с англ. ― 2-е изд., 

испр. 253 с. 

3. Вирт Н. Алгоритмы и структуры данных: Пер. с англ. ― 2-е изд., испр. ― СПб.: 

Невский Диалект, 2001. ― 352 с.: ил. 

4. Дэвис Стефан Р. С++ для чайников, 4-е издание.: Пер. с англ. :― М.: 

Издательскитй дом «Вильямс», 2003. ― 336 с 

5. Караванова Т.П. Інформатика: методипобудовиалгоритмів та їханаліз: 

необчислювальніалгоритми: Навч. посіб. для 9-10 кл. ізпоглибл. вивч. інф-ки – К.: 

Генеза. – 2007. 216 с.: іл. ― Бібліограф.: 212 с. 

6. Караванова Т.П. Інформатика: методипобудовиалгоритмів та їханаліз: 

обчислювальніалгоритми: навч. посіб. для 9-10 кл. ізпоглибл. вивч. інф-ки – К.: 

Генеза. – 2009. 336 с.: іл. ― Бібліограф.: 331 с. 

7. Караванова Т.П. Інформатика: основиалгоритмізації та програмув.: 777 задач з рек. 

та прикл.: Навч. посіб. для 8-9 кл. ізпоглибленимвивч. інф-ки / За заг. ред. 

М.З.Згуровського ― К.: Генеза, 2012. ― 286 с.: іл. ― Бібліограф.: 286 с. 

8. Кормен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р. Алгоритмы: построение и анализ. М.: МЦНМО, 

2001. ― 960 с., 263 ил. 

9. Макконел Дж. Анализ алгоритмов. Вводный курс. ― М.: Техносфера, 2002. ― 304 

с. 

10. Окулов С.М. Программирование в алгоритмах. ― М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2002. ― 341 с. 

11. Седжвик Роберт Фундаментальные алгоритмы на С++. Алгоритмы на графах: Пер. 

с англ./Роберт Седжвик. – СПб.:ООО «ДиаСофтЮП», 2002. – 496 с. 

12. Седжвик Роберт Фундаментальные алгоритмы на С++. Анализ/Структуры 

данных/Сортировка-Поиск: Пер. с англ./Роберт Седжвик. – К.:Издательство 

«ДиаСофт», 2001. – 688 с. 

 

Допоміжна 

1. Бондарев В.М., Рублинецкий В.И., Качко Е.Г. Основы программирования. ― 

Харьков: Фолио; Ростов н/Д: Феникс, 1997. ― 368 с. 

2. БрайанКерниган, ДеннисРитчиЯзыкпрограммированияСи.:  Пер. с англ. ― 2-е изд., 

испр. 253 с. 

3. Грузман М. Эвристика в информатике. ― Винница: Арбат, 1998. ― 308 с. 

4. Гуржій А.М., Бондаренко В.В., Співаковський О.В., Ягіяєв Ш.І. 

Міжнародніолімпіади з інформатики.  Херсон: Айлант, 2005.  284 с.: іл. 

5. Касаткин В.Н. Необычные задачи математики. ― Киев: Рад.шк., 1987. ― 128с. 
 

Методичне забезпечення 

1. Бондарев В.М., Рублинецкий В.И., Качко Е.Г. Основы программирования. ― 

Харьков: Фолио; Ростов н/Д: Феникс, 1997. ― 368 с. 



2. БрайанКерниган, ДеннисРитчиЯзыкпрограммированияСи.:  Пер. с англ. ― 2-е изд., 

испр. 253 с. 

3. Вирт Н. Алгоритмы и структуры данных: Пер. с англ. ― 2-е изд., испр. ― СПб.: 

Невский Диалект, 2001. ― 352 с.: ил. 

4. Гуржій А.М., Бондаренко В.В., Співаковський О.В., Ягіяєв Ш.І. 

Міжнародніолімпіади з інформатики.  Херсон: Айлант, 2005.  284 с.: іл. 

5. Караванова Т.П. Інформатика: методипобудовиалгоритмів та їханаліз: 

необчислювальніалгоритми: Навч. посіб. для 9-10 кл. ізпоглибл. вивч. інф-ки – К.: 

Генеза. – 2007. 216 с.: іл. ― Бібліограф.: 212 с. 

6. Караванова Т.П. Інформатика: методипобудовиалгоритмів та їханаліз: 

обчислювальніалгоритми: навч. посіб. для 9-10 кл. ізпоглибл. вивч. інф-ки – К.: 

Генеза. – 2009. 336 с.: іл. ― Бібліограф.: 331 с. 

7. Караванова Т.П. Інформатика: основиалгоритмізації та програмув.: 777 задач з рек. 

та прикл.: Навч. посіб. для 8-9 кл. ізпоглибленимвивч. інф-ки / За заг. ред. 

М.З.Згуровського ― К.: Генеза, 2012. ― 286 с.: іл. ― Бібліограф.: 286 с. 

8. Караванова Т.П. Методика розв’язування алгоритмічних задач. Основи 

алгоритмізації та програмування: Навчально-методичний посібник для 

вчителів/Т.П.Караванова. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2013. – 460 с.  

9. Караванова Т.П. Методика розв’язування алгоритмічних задач. Побудова 

алгоритмів: Навчально-методичний посібник для вчителів/Т.П.Караванова. – 

Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2013. – 344 с.  

 
 

Інформаційні ресурси 
 
1. Полный справочник по Сhttp://lord-

n.narod.ru/download/books/walla/programming/Spr_po_C/main.htm 

2. Программирование на С и С++ http://www.c-cpp.ru/ 

3. ЯзыкпрограммированияСиhttp://people.toiit.sgu.ru/Sinelnikov/PT/C/Kern_Ritch.pdf 

 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Поточне тестування та самостійна робота 

Підсумковий 

тест 

(залік/екзамен) 

Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3 Змістовий модуль 4 

40 100 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 

6 7 17 7 7 17 7 7 16 7 7 16 

 

http://lord-n.narod.ru/download/books/walla/programming/Spr_po_C/main.htm
http://lord-n.narod.ru/download/books/walla/programming/Spr_po_C/main.htm
http://www.c-cpp.ru/
http://people.toiit.sgu.ru/Sinelnikov/PT/C/Kern_Ritch.pdf

