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1. Анотація дисципліни.  
Поняття "алгоритмізація" та "програмування" тісно пов'язані між собою. Розв'язуючи 

будь-яку алгоритмічну задачу спочатку розробляється алгоритм цієї задачі, тобто будується 

інформаційна тематична моделі, а вже після цього розроблений алгоритм представляється 

обраною мовою програмування. 

Отже, можна вважати, що побудова алгоритму є первинним кроком на шляху комп'ю-

терного розв'язання задачі, а реалізація його мовою програмування - вторинним кроком. 

Метою даного курсу є ознайомлення студентів з базовими алгоритмічними 

структурами, типами алгоритмів, найпростішими структурами даних, методами побудови 

алгоритмів, представлення розроблених алгоритмів мовою програмування Паскаль, 

вироблення навичок написання оптимальних програм щодо аналізу коректності кодів 

програм та ефективного використання можливостей мови програмування Паскаль та 

тестування розроблених алгоритмів. 

2. Мета навчальної дисципліни  

Розвинути у студентів наступні компетентності 

Здатність проектувати та розробляти програмне забезпечення із застосуванням різних 

парадигм програмування: узагальненого, об’єктно-орієнтованого, функціонального, 

логічного, з відповідними моделями, методами й алгоритмами обчислень, структурами даних 

і механізмами управління. 

Здатність розробляти алгоритми та реалізовувати їх засобами мови програмування. 

 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; 

 бачення студентами можливостей використання набутих знань у їх майбутній 

професії. 

4. Результати навчання  
Проектувати, розробляти та аналізувати алгоритми розв’язання обчислювальних та 

логічних задач, оцінювати ефективність та складність  

Розробляти програмні моделі предметних середовищ, вибирати парадигму 

програмування з позицій зручності та якості застосування для реалізації методів та 

алгоритмів розв’язання задач в галузі комп’ютерних наук. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  
 фундаментальні поняття сучасних 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 Free Pascal; 

 можливості використання середовища компіляції розробленої Pascal-програми; 

 загальні принципи розв’язування  алгоритмічних задач; постановка задачі, побудова 

алгоритму, реалізація алгоритму мовою програмування, тестування реалізованого алгоритму; 

 методи розв’язання алгоритмічних задач. 

вміти:  
 застосувати 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 Free Pascal; 

 розробляти власні тести для перевірки коректності розроблених алгоритми; 

 використовувати навички техніки програмування. 



5. Опис навчальної дисципліни 

5.1. Загальна інформація 
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5.2. Дидактична карта 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 

Теми лекційних 

занять 

Змістовий модуль 1. Основні поняття алгоритмізації. 

Базові алгоритмічні структури 

Тема 1. Поняття 

алгоритмізації. 

19 2 1 4  12       

Тема 2. Мова 

програмування 

Pascal 

4 2    2       

Тема 3. Лінійні 

алгоритми. 

10 3 1 2  4       

Тема 4. 

Розгалужені 

алгоритми. 

15 3 2 4  6       

Тема 5. Циклічні 

алгоритми. 

28 4 2 6  16       

Разом за ЗМ 1 76 14 6 16  40       

Теми лекційних 

занять 

Змістовий модуль 2. Масиви. Алгоритми обробки елементів 

масивів. 

Тема 1. Одно-

вимірні масиви. 

12 2 1 5  4       

Тема 2. 

Найпростіші 

алгоритми 

роботи з  

одновимірними 

масивами. 

22 4 2 2  14       

Тема 3. Дво-

вимірні масиви. 

13 2 1 2  8       

Тема 4. Базові 

алгоритми для 

обробки елемен-

тів двовимірних 

масивів. 

19 4 2 3  10       

Тема 5. Сим- 13 2 1 4  6       



вольні масиви. 

Тип STRING. 

Тема 6. Най-

простіші алго-

ритми роботи із 

символьними та 

рядковими вели-

чинами. 

11 2 1   8       

Разом за ЗМ 2 90 16 8 16  50       

Теми лекційних 

занять 

Змістовий модуль 3. Локальні і глобальні змінні. Формальні та 

фактичні параметри 

Тема 1. Локальні 

та глобальні 

змінні. Фор-

мальні та 

фактичні 

параметри. 

18 4 2 5  7       

Тема 2. Функції 

користувача. 

Процедури.  

28 4 2 5  17       

Тема 3. Рекурсія. 

Рекурсивні проце-

дури. 

18 2 2 5  9       

Разом за ЗМ 3 64 10 6 15  33       

Теми лекційних 

занять 

Змістовий модуль 4. Додаткові можливості мови Pascal. 

Тема 1. Зчис-

ленні та інтер-

вальні типи. Типи 

користувача. 

Використання 

масивів як 

формальних 

параметрів. 

17 3 2 3  9       

Тема 2. 

Множини. 

Записи. 

17 3 2 3  9       

Тема 3. Вказів-

ники  (Показчи-

ки). Посилальні 

типи. Динамічні 

змінні. 

18 4 2 3  9       

Тема 4. До-

даткові мож-

ливості введення 

та виведення 

інформації 

18 4 2 2  10       

Тема 5. Графічні 

можливості 

мови Pascal. 

24 4 2 2  16       

Тема 6. Модулі. 6 2    4       

Разом за ЗМ 4 100 20 10 13  57       

Усього 330 60 30 60  180       

 



5.3. Зміст завдань для самостійної роботи  

№ 

з/п 

Назва теми 

1 Побудова блок-схем агоритмів 

2 Алгоритми лінійної структури. Алгоритми та програми  

3 Алгебраїчні обчислення у програмах 

4 Організація розгалужень у програмах 

5 Застосування циклічних алгоритмах у задачах на обчислення 

6 Обробка одновимірних масивів 

7 Алгоритми обробки одновимірних масивів 

8 Використання двовимірних масивів 

9 Базові алгоритми обробки двовимірних масивів 

10  Застосування функцій та процедур для обробки рядкових змінних. 

11 Найпростіші алгоритми роботи із символьними та рядковими вели-чинами. 

12 Локальні та глобальні змінні. Формальні та фактичні параметри. 

13 Функції та процедури користувача. Рекурсія. 

14 Рекурсія та її застосування 

15 Використання зчисленних  та інтервальних типів у математичних задачах  

16 Використання множин у програмуванні. Записи та дії над ними 

17 Використання посилального типу. 

Використання покажчиків у задачах обробки масивів. 

18 Використання файлів для збереження та обробки даних. 

19 Графічні можливості мови Pascal. 

20 Модулі 

 

6. Система контролю та оцінювання 

Види та форми контролю  

Формами поточного контролю є усна (тестування, лабораторна робота) відповідь 

студента.  

Формами підсумкового  контролю є залік у першому семестрі , екзамен у другому 

семестрі.  

Засоби оцінювання 

Засобами оцінювання та демонстрування результатів навчання можуть бути: 

- стандартизовані тести; 

- індивідуальні проекти; 

- аналітичні звіти. 

 

Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 

Лабораторні роботи виконуються студентами у рамках індивідуальних проектів. 

Кожний етап виконання лабораторної роботи оцінюється з точки зору вчасності та якості.  

Для кожної лабораторної роботи сформульовано чітке завдання. 

Тестове екзаменаційне завдання формується із бази питань і містить 30 питань, до 

кожного з яких наводиться 4 варіанти відповіді, одна з яких правильна. Кожна обрана 

правильна відповідь оцінюється в 1 бал. 

Максимальна кількість, яку можна набрати на підсумковому модулі (екзамені) 30 

балів. 

Підсумкова оцінка виставляється за результатами суми балів набраних на змістових 

модулях під час семестру та підсумковому модулі (екзамені) згідно таблиці 

 

 

 

 

 



 

Сума балів  

Оцінювання в 

системі ЕСТS 

Оцінка за 

національною 

шкалою на іспиті 

Оцінка за національною 

шкалою на заліку 

90 - 100 А Відмінно зараховано 

80 – 89 В Добре зараховано 

70 – 79 С Добре зараховано 

60 – 69 D Задовільно зараховано 

50 – 59 Е Задовільно зараховано 

35 – 49 Fх 2  

(незадовільно) 

не зараховано 

1 – 34 F 2  

(незадовільно) 

не зараховано 

 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

1 семестр 

Поточне тестування та самостійна робота 
Залік Сума 

Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 
40 100 

5 5 5 10 5 10 10 10 

 

2 семестр  

Поточне тестування та самостійна робота 
Підсумковий тест 

(екзамен) 
Сума Змістовий 

модуль 1 

Змістовий модуль  

2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 30 100 

5 10 5 5 5 10 10 10 10 

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів. 

 

7. Рекомендована література 

Базова 

1. Караванова Т.П .  Інформатика: основи алгоритмізації та програм 777 задач з рек. та прикл.: 

/ За заг. ред. М.З. Згуровської К.: Генеза, 2006. - 286 с 

2. Абрамов СЛ., Гиездилова Г.Г., Капустина Е.Н., Селюн М.И. Задачи по программированию. 

- М.: Наука, 1988. - 224 с. 

3. Бондарев В.М., Рублинецкий В.И., Качко Е.Г. Основы программирования. - Харьков: 

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

4. Бурсиян Э.В. Задачи по физике для компьютера: Учеб. пособ. для студентов физ.-мат. фак. 

пед. ин-тов. - М.: Просвещение, 1991. - 256 с. 

5. Бухтияров A.M., Фроло Г.Д., Олюнин В.Ю. Сборник задач по программированию на языке 

ПЛ/1: Учебн. пособ. для вузов. - М.: Наука, 1988. - 320 с. 

6. Вирт Н. Алгоритмы и структуры данных: Пер. с англ. - М.: Мир, 1989. -360 с. 

7. Гейн А.Г., Житомирский В.Г. Основы информатики и вычислительной техники. - М.: 

Просвещение, 1993. - 254 с. 

Допоміжна 
1. Довгаль СИ., СбитневаА.И. Паскаль, ТурбоПаскаль, многооконная среда на персональных 

ЭВМ. - К.: Информсистемасервис, 1992. - 181 с. 

2. Епанешников А., Епанешников В. Программирование в среде TURBO PASCAL 7.0. - М.: 

Диалог-МИФИ, 1993. - 288 с. 

3. Карасева Т.В. Сборник задач и упражнений но основам информатики и вычислительной 

технике. - М.: Колледж, 1995. - 128 с. 

4. Касьянов В.Н., Сабельфельд В.К. Сборник заданий по практикуму на ЭВМ. - М.: Наука, 

1986. - 272 с. 



5. Кнут Д. Искусство программирования для ЭВМ: Т. 1. Основные алгоритмы. - М.: Мир, 

1976. - 735 с. 

6. Окулов СМ. Основы программирования. - М.: ЮНиМЕДиА- СтАЙЛ, 2002. - 424 с:  

7. Окулов СМ. Программирование в алгоритмах. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2002. - 

341 с. 

8. Остер Г. Задачник. - М.: Росмэн, 1998. - 128 с. 

9. Пильщиков В.Н. Сборник упражнений по языку Паскаль: Учеб. пособ. для вузов. - М.: 

Наука, 1989. - 160 с. 

10. Прайс Д. Программирование на языке Паскаль: Практическое руководство. - М.: Мир, 

1987. - 232 с. 

11. Рюттен Т., Франкен Г. Турбо Паскаль 6.0. Основы языка програм мирования. - К.: Торгово-

издательское бюро BHV, 1992. - 236 с. 

 

8. Інформаційні ресурси 
http://e-learning.fpm.chnu.edu.ua/course/view.php?id=463 

http://e-learning.fpm.chnu.edu.ua/course/view.php?id=463

