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 навчальної дисципліни 

 

__Олімпіадні задачі з інформаційних технологій _ 
(вкажіть назву навчальної дисципліни (іноземною, якщо дисципліна викладається іноземною мовою)) 

____________________ вибіркова_____________________ 
  (вказати: обов’язкова) 

 

Освітньо-професійна програма ____ Інформаційні технології та управління  
                                                                                                                   (назва програми) 
проектами_____________________________________________________________________ 

       

Спеціальність ____ 122 – Комп’ютерні науки та інформаційні технології ________ 
      (вказати: код, назва) 
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Рівень вищої освіти ________ перший (бакалаврський)_________________________ 
                   (вказати: перший (бакалаврський)/другий (магістерський)/третій (освітньо-науковий) 

___________ факультет  математики та інформатики __________________________ 
(назва факультету/інституту, на якому здійснюється підготовка фахівців за вказаною освітньо-професійною програмою) 
  

Мова навчання ________ українська ______________________________________ 
          (вказати: на яких мовах читається дисципліна) 

 

Розробники:_____ Караванова Т.П., Фратавчан Т.М.,  доцент кафедри 

математичного моделювання,    канд. фіз.-мат. наук, ____________________________ 
   (вказати авторів (викладач (ів)), їхні посади, наукові ступені, вчені звання) 
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Контактний тел.  58-48-25  

 

E-mail:              t. fratavchan@chnu.edu.ua 

 

Сторінка курсу в Moodle      

 

Консультації  Онлайн-консультації: щочетверга з 19.00 до 20.00 

                         Очні консультації: за попередньою домовленістю.  
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1. Анотація дисципліни  

       Дисципліна призначена для ознайомлення студентів із сучасними методами та 

засобами організації та обробки електронної інформації, вивчення теоретичних основ та 

математичних методів обробки даних; формування теоретичної бази знань студентів щодо 

оптимальних алгоритмів, побудови алгоритмів з використанням базових алгоритмів та їх 

реалізації мовою програмування; 

Дисципліна входить до переліку вибіркових компонент освітньої програми    

вищезазначеної спеціальності. 

 

2. Мета навчальної дисципліни:  
Ознайомлення студентів із сучасними методами та засобами організації та обробки 

електронної інформації, вивчення теоретичних основ та математичних методів обробки даних; 

формування теоретичної бази знань студентів щодо оптимальних алгоритмів, побудови 

алгоритмів з використанням базових алгоритмів та їх реалізації мовою програмування; 

розвиток уміння розв’язувати алгоритмічні задачі, користуючись відомими теоретичними 

положеннями, математичним апаратом, літературою та комп’ютерною технікою. 

 

 

3. Пререквізити. Для підвищення ефективності засвоєння курсу здобувач вищої освіти 

попередньо має володіти якоюсь мовою  програмування та вміти користуватися програмами з 

пакету MS Office. 

 

4. Результати навчання  
 

Після вивчення даної дисципліни студент повинен 

знати:  

 основні поняття та твердження з програмного матеріалу даного курсу; 

 сутність інформаційних систем та їх значення в управлінні організаціями; 

 сучасний стан і тенденції розвитку інформаційних технологій; 

 організацію та технологію використання глобальної інформаційної мережі; 

 методологію розроблення інформаційних систем та визначення їх ефективності; 

 основні засади управління інформаційними ресурсами та технологіями; 

 запровадження в організації систем підтримки прийняття рішень; 

 сутність поняття алгоритму, структур даних, пошуку інформації та її впорядкування, 

використання оптимізаційних методів; 

 базові структури даних; 

 фундаментальні алгоритми з використанням оптимізації;  

 основи алгоритмізації та програмування; 

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

алгоритму, реалізація алгоритму мовою програмування, тестування реалізованого 

алгоритму; 

 методи розв’язання алгоритмічних задач. 

 
вміти:  

 працювати у конкретних автоматизованих інформаційних системах, що 

використовуються в сучасних організаціях; 

 приймати управлінські рішення на підставі інформації, отриманої за допомогою 

автоматизованої інформаційної системи; 

 використовувати Іnternet в управлінській діяльності керівних кадрів; 

 формувати інформаційну структуру на підприємстві; 
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 застосовувати теоретичні знання щодо оптимізації алгоритмів 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. 

 

           

5. Опис навчальної дисципліни 

 

5.1. Загальна інформація 

 

Форма 

навчання 
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к
и

 

С
ем

е
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р
 

Кількість Кількість годин 

Вид 

підсумко 

вого конт 
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кредитів годин 
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к
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и
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а
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Денна 1 2 3 90 - – – 30 60 – залік 

Заочна  1 2 3 90  – –   – залік 

 
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 

Змістовий модуль 1.   

Тема 1. Робота 

з PowerPoint. 

Анімація в 

презентаціях. 

Застосування 

тригерів в 

середовищі 

PowerPoint 

11 -  4  7       

Тема 2.  

Робота з MS 

Word. Робота з 

великими доку-

ментами, ство-

рення елект-

ронного змісту, 

використання 

гіперпосилань 

12 -  4  8       
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Тема 3. 

Робота з MS 

Excel. Створен-

ня випадаючих 

списків. 
Розв’язування 

оптимізаційних 

задач за допо-

могою  MS 

Excel 

11 -  4  7       

Тема 4.  

Побудова таб-

лиць у СУБД 

Microsoft 

Access, встано-

влення зв'язків 

між таблиця-

ми бази даних у 

MS Access. 

Робота із запи-

тами та фор-

мами. 

12 -  4  8       

Разом за ЗМ 1 46 - - 16  30       

 

Змістовий модуль 2.  

Тема 1.  

Алгоритми 

довгої арифме-

тики.  

10 -  3  7       

Тема 2. 

Рекурентні та 

рекурсивні 

обчислення. 

12 -  4  8       

Тема 3. 
Комбінаторні 

задачі. 

10 -  3  7       

Тема 4. 

Оптимізаційні 

задачі 

(лабіринтові 

задачі та задачі 

на мережах). 

12 -  4  8       

Разом за ЗМ 2 44 -  14  30       

Усього годин  90 -  30  60       
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5.3. Зміст завдань для самостійної роботи  

 
№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1.  Алгоритми довгої арифметики 8 

2.  Алгоритми факторіальної та степеневої залежності 8 

3.  Елементи комбінаторики в алгоритмічних задачах 8 

4.  Основи динамічного програмування  6 

5.  Використання рекурсивних алгоритмів в алгоритмічних задачах 8 

6.  Основи обчислювальної геометрії 8 

7.  Алгоритми розв’язування лабіринтових задач 8 

8.  Поняття про жадібні алгоритми 6 

 Разом  60 

 
6. Система контролю та оцінювання 

 

Види та форми контролю  

Тестування, лабораторні роботи, контрольні роботи. 

Форма підсумкового  контролю –залік. 

Засоби оцінювання 

-  контрольні роботи; 

-  стандартизовані тести; 

- лабораторні роботи. 

Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 

Критерієм успішного проходження здобувачем освіти підсумкового оцінювання є 

досягнення ним мінімальних порогових рівнів оцінок за кожним запланованим результатом 

навчання навчальної дисципліни. 

 

 

 

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 

60 – 69 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 
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Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточне оцінювання (аудиторна та 

самостійна  робота) Кількість 

балів 

(залік) 

Сумарна  
к-ть балів Змістовий модуль 

№1 
Змістовий модуль  

№ 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 
 40 100 

 10  5  10 5  10  10  5 5  

 

Т1, Т2 ... Т8 – теми змістових модулів. 

 

 

 

7. Рекомендована література  

Основна 

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.  

3. 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. 

 

Допоміжна 

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

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

3. Брайан Керниган, Деннис Ритчи Язык программирования Си.: Пер. с англ. ― 2-е изд., испр. 

253 с. 

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

5. Гуржій А.М., Бондаренко В.В., Співаковський О.В., Ягіяєв Ш.І. Міжнародні олімпіади з 

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

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

Диалект, 2001. ― 352 с.: ил. 

7. Кнут Дональд Эрвин Искусство программирования, т.3. Сортировка и поиск., 2-е изд.: Пер. 

с англ. ― М.: Издательский дом «Вильямс», 2004. ― 832 с.  

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

2001. ― 960 с. 

9. Липский В. Комбинаторика для программистов: Пер. с польск. ― М.: Мир, 1988. ― 213 с. 

Ил. 

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

11. Окулов С.М. Программирование в алгоритмах. ― М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2002. 

― 341 с. 
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8. Інформаційні ресурси 

1. Полный справочник по С http://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. Седжвик Роберт Фундаментальные алгоритмы на С++. Алгоритмы на графах   

http://computersbooks.net/index.php?id1=4&category=language-programmer&author=sedjvik-

r&book=2002&page=4 

4. Седжвик Роберт Фундаментальные алгоритмы на С++ 

http://www.booksgid.com/programmer/4688-fundamentalnye-algoritmy-na-c.-robert.html  

5. Язык программирования Си   http://people.toiit.sgu.ru/Sinelnikov/PT/C/Kern_Ritch.pdf 

 

http://lord-n.narod.ru/download/books/walla/%20programming/Spr_po_C/main.htm
http://lord-n.narod.ru/download/books/walla/%20programming/Spr_po_C/main.htm
http://www.c-cpp.ru/
http://people.toiit.sgu.ru/Sinelnikov/PT/C/Kern_Ritch.pdf

