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Робоча програма навчальної дисципліни “Теорія алгоритмів (н.а.)” складена 

відповідно до вимог її змісту (Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності 

2015 р.) та відповідає освітньо-професійним  програмам: 

– «Інформаційні технології та управління проектами», 122 – Комп’ютерні 

науки, 12 – Інформаційні технології, погодженої на засіданні кафедри 

математичного моделювання (Протокол № 8 від «31» січня 2017 року) та 

затвердженої Вченою радою Чернівецького національного університету імені 

Юрія Федьковича (Протокол № 1 від «3» лютого 2017 року). 

– «Системний аналіз», спеціальності 124 – Системний аналіз, галузі 12 – 

Інформаційні технології, погодженої на засіданні кафедри ____________________ 

(Протокол № ___ від «___» ___________ 20__ року) та затвердженої Вченою 

радою Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича  

(Протокол № __ від «___» ________ 20__ року). 

– «Інформатика та математика», 014.09 Середня освіта (інформатика), 01   

Освіта / Педагогіка, погодженої на засіданні кафедри диференціальних рівнянь 

(Протокол № ___ від «____» ___________20___ року) та затвердженої Вченою 

радою Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 

(Протокол № ___ від «__» ___________20___ року) 

 

 

Розробники:   Караванова Тетяна Петрівна, асистент кафедри математичного 

моделювання 
                 (П.І.Б. авторів, посада, науковий ступінь, вчене звання) 

 

 

 

 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри математичного моделювання 

 

Протокол № _1_ від   “_25_”__серпня__2020 року  

 

 

 

Схвалено методичною радою   факультету математики та інформатики 

 

Протокол № _1_ від   “_26_”__серпня__2020 року  

 

Голова методичної ради  

факультету математики та інформатики      ________    __Мартинюк О.В.__ 
                                                                               (підпис)                   (прізвище та ініціали)          

 

 

 

 Кафедра математичного  

моделювання ЧНУ, 2020 рік   
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1. Мета та завдання 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 структур даних, 

побудови алгоритмів з використанням структур даних 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 структур даних для побудови пошукових алгоритмів та 

алгоритмів сортування інформації; 

 розуміння важливості коректного вибору структур даних для реалізації 

кожної окремої алгоритмічної задачі; 

 отримання практичних навичок використання структур даних для побудови 

оптимізаційних алгоритмів; 

 отримання практичних навичок добору тестових даних для перевірки 

коректності роботи розроблених алгоритмів; 

 забезпечення вивчення студентами змістової складової курсу; 

 формування умінь щодо реалізації теоретичної бази знань під час 

розв’язування лабораторних завдань; 

 вироблення навичок вивільнення навчального часу завдяки використанню 

можливостей середовищ програмування щодо налагодження програм; 

 орієнтування студентів на можливість використання набутих практичних 

навичок у їх професійній діяльності;  

 формування умінь та навичок здійснення самоконтролю. 

2. Результати навчання 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: 

 сутність поняття алгоритму, структур даних, пошуку інформації та її 

впорядкування, використання оптимізаційних методів; 

 базові структури даних; 

 фундаментальні алгоритми з використанням структур даних;  

 основи алгоритмізації та програмування; 
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 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 щодо структур даних та фундаментальних 

алгоритмів 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;  

 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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Денна 2 3 4 120 15 – – 30 75 – екзамен 

Заочна             

 

 

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. Базові структури даних та алгоритми обробки їх 

елементів 
Тема 1. Теорія 

алгоритмів. 

Основні поняття.  

6 1    5       

Тема 2. Машина 

Тьюринга 
6 1    5       

Тема 3. 

Нормальний 
6 1    5       
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алгорифм 

Маркова 

Тема 4. Методика 

розробки 

алгоритмів, 

оцінка їх 

ефективності 

6 1    5       

Тема 5. Базові 

структури даних. 

Проста змінна. 

Масив.  Стек 

8 1  2  5       

Тема 6. Базові 

структури даних. 

Черга 

8 1  2  5       

Тема 7. 

Динамічна 

структура даних 

зв’язний список 

8 1  2  5       

Тема 8. Дерева. 

Бінарні дерева 
10 1  4  5       

Разом за 

змістовим 

модулем 1 

58 8  10  40       

Змістовий модуль 2. Пошукові алгоритми та алгоритми упорядкування 

елементів послідовностей 
Тема 9. Пошукові 

алгоритми. 

Бінарний пошук. 

Пошукові 

алгоритми у 

рядках 

8 1  2  5       

Тема 10. 

Пошукові 

алгоритми на 

бінарних деревах 

8 1  2  5       

Тема 11. Дерево 

пошуку  
8 1  2  5       

Тема 12. Лінійні 

методи 

сортування. 

10 1  4  5       

Тема 13. 

Покращені 

методи 

сортування 

8 1  2  5       

Тема 14. 

Удосконалені 

методи 

сортування 

10 1  4  5       

Тема 15. 

Сортування 

послідовностей 

10 1  4  5       
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методами злиття 

Разом за 

змістовим 

модулем 2 

62 7  20  35       

Усього годин  120 15  30  75       

 

3.3. Теми семінарських занять 

* не передбачено 

 

3.4. Теми практичних занять 

* не передбачено 

 

3.5. Теми лабораторних занять 

 

3.6. Тематика індивідуальних завдань 

1. Структура даних дек: опис структури, алгоритми опрацювання елементів 

структури, реалізація мовою програмування. 

2. Сортування послідовності методом Шелла: опис алгоритму, реалізація 

мовою програмування, розробка комплексу тестів. 

3. Використання структур даних «стек» і «черга» для розв’язування 

алгоритмічних задач. 

4. Використання структури даних «зв’язний список» для розв’язування 

алгоритмічних задач. 

5. Використання структур даних «хеш-таблиця» для розв’язування 

алгоритмічних задач. 

6. Використання пошукових алгоритмів для розв’язування алгоритмічних 

задач. 

7.  Використання алгоритмів сортування для розв’язування алгоритмічних 

задач. 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1.  Реалізація алгоритмів обробки елементів стека і черги. 4 

2.  
Реалізація алгоритмів обробки елементів зв'язного 

списку. 
2 

3.  Реалізація алгоритмів обробки елементів дерева. 4 

4.  
Реалізація  алгоритмів з використанням бінарного 

пошуку та пошукових алгоритмів у рядках. 
4 

5.  Реалізація пошуку на бінарних деревах. 2 

6.  Реалізація лінійних алгоритмів сортування. 4 

7.  Реалізація покращених алгоритмів сортування. 2 

8.  Реалізація  удосконалених алгоритмів сортування. 4 

9.  Реалізація  сортування послідовностей методами злиття. 4 

 Разом  30 
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3.7. Самостійна робота 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1.  
Створення алгоритму. Оцінка складності та аналіз 

ефективності алгоритмів 
7 

2.  
Поняття про структури даних, обробка інформації. Стек. 

Черга. 
7 

3.  Динамічний розподіл пам’яті. Зв’язний список. 10 

4.  Дерево як структура даних. 10 

5.  Пошукові алгоритми на рядках, деревах та у мережах. 10 

6.  
Основні поняття алгоритмів сортування. Покращені та 

методи удосконалені сортування. 
10 

7.  Сортування послідовностей методами злиття. 6 

 Разом  60 

 

4. Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 

Поточний контроль знань відбувається протягом лабораторних занять шляхом 

усного та письмового опитування теоретичних основ теми, виконання 

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 іспиту. 

Теоретичне опитування може здійснюватись на лекціях. Студент, який повно 

й вичерпно відповів на питання лектора, отримує додатково 1 бал. 

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

три завдання. Два з них – теоретичні (кожне оцінюється в 10 балів), третє 

завдання передбачає розв’язання задачі на одну з тем «Структури даних», 

«Пошукові алгоритми», «Алгоритми сортування», яке також оцінюється у 10 

балів. 

Диференціація оцінювання відповідей студентів здійснюється за таким 

алгоритмом: 100% балів - студент обирає усі правильні відповіді; 80% балів - 

студент обирає більшість правильних відповідей; 60% балів - студент обирає біля 

половини правильних відповідей; 40% балів - студент обирає менше половини 

правильних відповідей; 20% балів - студент не обирає практично жодної 

правильної відповіді. 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
80-89 В 

добре  
70-79 С 
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60-79 D 
задовільно  

50-59 Е  

35-49 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

5. Методи навчання 

Методи навчання, що застосовуються у навчальному процесі, поділяються за 

такими ознаками: 

 за джерелом передачі та сприймання студентами навчальної інформації: 

 словесні; 

 наочні; 

 практичні; 

 за логікою передачі та сприймання студентами навчальної інформації: 

 індуктивні; 

 дедуктивні; 

 за стимулюванням навчально-пізнавальної діяльності: 

 методи стимулювання пізнавальних потреб та інтересів; 

 методи стимулювання обов’язку та відповідальності. 

 

6. Методичне забезпечення 

1. Караванова Т.П. Основи алгоритмізації та програмування: 777 задач з 

рекомендаціями та прикладами: Навч. посіб. Доп. та випр. – К.: Генеза, 2012. – 

288 с.: іл. 

2. 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. 

 

7. Рекомендована література 

7.1. Базова (основна) 

 

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

СПб.: Невский Диалект, 2001. ― 352 с.: ил. 

3. Кнут Дональд Эрвин Искусство программирования, т.3. Сортировка и поиск., 

2-е изд.: Пер. с англ. ― М.: Издательский дом «Вильямс», 2004. ― 832 с.  

4. Кормен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р. Алгоритмы: построение и анализ. ― М.: 

МЦНМО, 2001. ― 960 с. 
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5. Макконел Дж. Анализ алгоритмов. Вводный курс. ― М.: Техносфера, 2002. ― 

304 с. 

 

7.2. Допоміжна 

1. Ахо А., Хопкрофт Дж., Ульман Дж. Построение и анализ вычислительных 

алгоритмов.– М.: Мир, 1979. 

2. Караванова Т.П. Методи побудови алгоритмів та їх аналіз: необчислювальні 

алгоритми: Навч. посіб. – К.: Генеза, 2007. – 224 с.: іл.  

3. Караванова Т.П. Методи побудови алгоритмів та їх аналіз: обчислювальні 

алгоритми: Навч. посіб. – К.: Генеза, 2008. – 336 с.: іл. 

4. Окулов С.М. Основы программирования. ― М.: ЮНИМЕДИАСТАЙЛ, 2002. 

― 424 с. 
 

Інформаційні ресурси 
 
1. Структура даних http://uk.wikipedia.org/wiki/Структура даних 

2. Аксёнова Е.А., Соколов А.В. Алгоритмы и структуры данных на С++ 

http://window.edu.ru/library/pdf2txt/576/63576/33770 

3. Авдошин С. М. Алгоритмы и структуры данных http://se.hse.ru/11003945/aisd 

4. Алгоритмы и структуры даннях http://squadette.ru/blog/2012/01/19/high-

scalability-2/ 

 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота 
Підсумковий тест 

(іспит) 
Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 
30 100 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 

7 9 9 4 6 8 8 9 10 

 

 

http://uk.wikipedia.org/wiki/Структура%20даних
http://window.edu.ru/library/pdf2txt/576/63576/33770
http://se.hse.ru/11003945/aisd
http://squadette.ru/blog/2012/01/19/high-scalability-2/
http://squadette.ru/blog/2012/01/19/high-scalability-2/

