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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

Таблиця 1 

Найменування 
показників 

Галузь знань, спеціальність, 
освітня програма, освітній сту-

пінь 

Характеристика навча-
льної дисципліни 

Денна форма 
навчання 

12 Інформаційні технології, 11 

Математика та статистика, 01 

Освіта/Педагогіка, 

Комп’ютерні науки, Прикладна 

математика, Середня освіта (Ін-

форматика), 

Комп’ютерні науки та інформа-

ційні технології, Прикладна мате-

матика, Середня освіта. Інформа-

тика. 

Нормативна 
Рік навчання 1 

Семестр 1-ий 

Лекції 28 год. 

Кількість го-
дин/кредитів 
120/4 

Лабораторні 26 год. 

Самостійна робота 58 год. 

Консультації 8 год. 

ІНДЗ: є бакалавр Форма контролю: екзамен  

 

2. АНОТАЦІЯ КУРСУ 

Дисципліна «Алгоритми та структури даних» належить до переліку нор-
мативних навчальних дисциплін за освітнім рівнем «бакалавр» циклу навчаль-
них дисциплін загальної підготовки. Предметом вивчення навчальної дисцип-
ліни є  сучасні та ефективні алгоритми обробки інформації, методи їх розробки, 
дослідження та аналізу; базові структури, що використовуються для представ-
лення та обробки даних в пам’яті ЕОМ; реалізація таких структур даних на мо-
вах програмування. 

Мета навчальної дисципліни: Метою викладання навчальної дисциплі-
ни «Алгоритми та структури даних» є ознайомлення студентів із основними 
класами алгоритмів, оволодіння методикою їх аналізу та розробки; вивчення 
студентами типових абстрактних структур даних, що мають широке застосу-
вання при розробці прикладних програм, та методів їх обробки, вироблення та 
закріплення навичок роботи із такими структурами даних. Основними завдан-
нями вивчення дисципліни «Алгоритми та структури даних» є розвиток теоре-
тичних та практичних навичок розробки, застосування та аналізу алгоритмів, 
при розв’язанні поставлених задач; володіння основними прийомами роботи із 
структурами даних, реаліація їх на мові програмування. 

Програмні результати навчання: 
Бакалавр повинен знати поняття алгоритму; властивості алгоритмів;  спо-

соби подання алгоритмів; основні алгоритмічні конструкції; принципи проек-
тування алгоритму «зверху-вниз» та покрокового уточнення алгоритму; етапи 
розробки алгоритмів; основні класи задач, для яких розробляються сучасні ал-
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горитми; поняття структури даних; класифікацію структур даних;  типи даних, 
операції, визначені над даними різних типів; критерії вибору структури даних 
для розв’язування прикладної задачі; класи складності алгоритмів; методики 
оцінки ефективності алгоритмів; схеми алгоритмів для розв’язування основних 
класів сучасних прикладних задач. 

Бакалавр повинен вміти використовувати, розробляти та досліджувати 
математичні методи та алгоритми обробки даних;використовувати, розробляти 
та досліджувати алгоритми розв’язування задач моделювання об’єктів і проце-
сів інформатизації; використовувати, розробляти та досліджувати алгоритми 
функціонування комп’ютеризованих систем методами неперервної, дискретної 
математики, математичної логіки тощо; оцінювати складові ефективності алго-
ритмів функціонування комп’ютеризованих систем;  правильно вибрати струк-
туру даних для конкретної задачі; розробляти відповідно до структури даних 
алгоритм; використовувати рекурсивні структури даних, рекурсивні алгоритми; 
адаптувати наявні алгоритми для заданої структури даних; адаптувати розроб-
лені алгоритми для конкретної прикладної задачі. 
 

3. КОМПЕТЕНЦІЇ 
 

До кінця навчання студенти будуть компетентними у таких питаннях: 
- Здатність учитися, здобувати нові знання, уміння, у тому числі в галузі, 

відмінній від професійної. 
- Здатність застосовувати професійні знання й уміння на практиці. 
- Здатність гнучко адаптуватися до різних професійних ситуацій, проявля-

ти творчий підхід, ініціативу. 
- Здатність критично оцінювати й переосмислювати накопичений досвід 

(власний і чужий), аналізувати свою професійну й соціальну діяльність. 
- Здатність вести дослідницьку діяльність, включаючи аналіз проблем, ви-

бір способу й методів дослідження, а також оцінку якості результатів. 
- Здатність вирішувати проблеми в професійній діяльності на основі аналі-

зу й синтезу. 
- Здатність працювати з інформацією: знаходити, оцінювати й використо-

вувати інформацію з різних джерел, потрібну для розв’язання професійних за-
вдань. 

- Здатність використовувати в професійній діяльності базові знання в галу-
зі точних, природничих, соціально-гуманітарних та економічних наук. 

- Здатність ефективно будувати комунікацію, виходячи з цілей і ситуації 
спілкування. 

- Здатність ефективно використовувати  комп’ютерні та інформаційні тех-
нології в професійній діяльності. 

- Здатність до соціальної й професійної взаємодії та співпраці. 
- Здатність математично формалізувати постановку завдання. 
- Здатність обирати та застосовувати математичні методи для розв’язання 

практичних задач дослідження, моделювання, аналізу, проектування, керуван-
ня, прогнозування, прийняття рішень. 
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- Здатність розробляти алгоритми та структури даних, програмні засоби та 
програмну документацію. 

- Здатність проектувати бази даних, інформаційні системи та ресурси. 
- Здатність працювати з комп’ютерною технікою, комп’ютерними мережа-

ми та Інтернетом, в середовищі сучасних операційних систем, з використанням 
стандартних офісних додатків. 

- Здатність експлуатувати та обслуговувати програмне забезпечення авто-
матизованих та інформаційних систем різного призначення. 

- Здатність оволодіти сучасними технологіями програмування та тестуван-
ня програм-ного забезпечення. 

- Здатність до проведення математичного і комп’ютерного моделювання, 
аналізу та обробки даних, обчислювального експерименту, розв’язання форма-
лізованих задач за допомогою спеціалізованих програмних засобів. 

- Здатність до пошуку, систематичного вивчення та аналізу науково-
технічної інформації, вітчизняного й закордонного досвіду, пов’язаного із за-
стосуванням математичних методів для дослідження різноманітних процесів, 
явищ та систем. 

- Здатність зрозуміти постановку завдання, сформульовану мовою певної 
предметної галузі, здійснювати пошук та збір необхідних вихідних даних. 

- Здатність сформулювати математичну постановку задачі, спираючись на 
постановку мовою предметної галузі та обирати метод її розв’язання, що забез-
печує потрібні точність і надійність результату. 

- Здатність брати участь у складанні наукових звітів із виконаних науково-
дослідних робіт та у впровадженні результатів проведених досліджень і розро-
бок. 

- Здатність до ефективної професійної письмової й усної комунікації украї-
нською мовою та однією з поширених європейських мов. 

- Вміти збирати та систематизувати інформацію за допомогою методів до-
бування даних та знань. 

- Вміти аналізувати специфікації на узгодженість, повноту та несуперечли-
вість, можливість реалізації, пріоритетність, необхідність та однозначність ви-
користання, можливість перевірки тощо. 

- Вміти формулювати бізнес-вимоги, вимоги користувача, системні вимо-
ги, функціональні, нефункціональні, експлуатаційні вимоги, антивимоги тощо 

- Вміти розробляти логічну модель СКБД на основі порівняльного аналізу 
моделей подання даних: реляційних, ієрархічних, об’єкто-зорієнтованих, мере-
жних, розподілених, багатовимірних, та інших. 

- Вміти класифікувати інтелектуальні системи та розробляти їх концептуа-
льні моделі на основі аналізу предметної області, використовуючи методи до-
бування та структурування знань. 

- Володіти моделями подання знань (формально-логічні, фреймові, проду-
кційні, семантичні тощо) 

- Володіти методами логічного виведення (дедуктивні, індуктивні, семан-
тичні тощо). 
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- Володіти методами цифрового подання та обробки графічної, звукової та 
відео інформації; знати та вміти обирати формати графічних, звукових та відео 
файлів; володіти засобами їх перетворення, методами підготовки мультимедій-
них презентацій тощо. 

- Вміти конструктивно сприймати критику, бути здатним до самокритики, 
вміти оцінювати й презентувати власний досвід та досягнення, використовува-
ти методи та методики навчання, отримання нової освіти та розвитку власної 
особистості 

- Бути творчою та креативною особистістю, використовувати системний 
підхід для розв’язування професійних завдань, наполегливо досягати мету та 
якісно виконувати роботу у професійній сфері. 

 
4. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Базові поняття алгоритмів та їх складності. Структури даних. 
2. Фундаментальні алгоритми, їх побудова та аналіз. 

 

Структура навчальної дисципліни представляється у вигляді таблиці 2.  

Таблиця 2 

Назви змістових модулів і тем УсьогоЛек.Лабор.
Сам. 
роб 

Конс.

1 2 3 4 5 6 
Змістовий модуль 1. Базові поняття алгоритмів та їх складності. Структури 

даних. 

Тема 1. Вступ. Основні етапи проектування та 

розробки алгоритмів. 

4 2 2   

Тема 2. Основні типи задач, що розв’язуються 

сучасними алгоритмами. 

8 2 2 4  

Тема 3. Основні алгоритмічні структури. 10 2 4 4  

Тема 4. Поняття структур даних та їх класифіка-

ція. 

12 4 2 6  

Тема 5. Аналіз ефективності алгоритмів. 12 2 2 6 2 

Тема 6. Математичні основи аналізу ефективнос-

ті алгоритмів. 

12 2 2 6 2 

Разом за модулем 1 58 14 14 26 4 

Змістовий модуль 2. Фундаментальні алгоритми, їх побудова та аналіз. 

Тема 1. Алгоритми пошуку даних. 12 2 2 6 2 

Тема 2. Алгоритми сортування даних. 16 4 4 6 2 
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Тема 3. Алгоритми на графах. 14 4 4 6  

Тема 4. Алгоритми на бінарних деревах. 10 2 2 6  

Тема 5. Хешування. 12 2 2 8  

Разом за модулем 2 62 14 12 32 4 

Всього годин: 120 28 26 58 8 

 
5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 
 

№ з/п Тема Кількість годин 

1 Підготовка до лабораторних робіт 30 

2 Опрацювання лекцій 28 

 Разом 58 

 
6. ВИДИ (ФОРМИ) ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАУКОВО-
ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ (ІНДЗ) 

 
Приклад ІНДЗ:  
Розробити програму для представлення графа у вигляді матриці сцміжно-
сті, матриці інцидентності, списку суміжності та числового графу. Реалі-
зувати задання структури графу кожним із способів, надати можливість 
отримати структур графу із файлу. Вивести повідомлення про кількість 
вершин графу, кількість ребер, степінь кожної вершини, повідомлення 
про те, чи має граф кратні ребра, петлі або ізольовані вершини. Реалізува-
ти для заданого графу алгоритм Пріма, алгоритм Дейкстри, алгоритм 
Крускала, алгоритм Флойда. 

 
7. РОЗПОДІЛ БАЛІВ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 
Поточний контроль 

(мах = 40 балів) 

Модульний контроль 

(60 балів) 
Загальна 
кількість 

балів Модуль 1 Модуль 2 
Змістовий мо-

дуль 1 
Змістовий модуль 2 

 
МКР1 МКР2 МКР3 

100 
Т1-Т6 Т1-Т3 Т4-Т5 

10 30 20 
20 10 10 

 



8 

 

 
 

Сума балів 

за всі види навча-

льної діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, 

курсової роботи 

(проекту), 

практики 

для заліку 

90 – 100 A Відмінно 

Зараховано 

82 – 89 B 
Добре 

75 - 81 C 

67 -74 D 
Задовільно 

60 - 66 E 

1 – 59 Fx  Незадовільно 

Незараховано 

(з можливістю повто-

рного складання) 
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9. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЕКЗАМЕНУ 

 

1. Алгоритми. Поняття алгоритму. Основні властивості алгоритму. 

http://logic.pdmi.ras.ru/
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2. Алгоритми. Поняття алгоритму. Етапи побудови алгоритму розв’язання за-

дачі. 

3. Алгоритми. Поняття алгоритму. Приклади основоположних задач та алго-

ритмів їх розв’язування. 

4. Базові алгоритмічні структури. Структура слідування (блок-схема, пояснен-

ня). 

5. Базові алгоритмічні структури. Структура розгалуження (блок-схема, пояс-

нення). 

6. Базові алгоритмічні структури. Структура повторення (блок-схема, пояс-

нення). 

7. Поняття основних структур даних та способів їх представлення. 

8. Основні структури даних та їх представлення. Прості типи даних: числа, 

символи, логічні величини. 

9. Основні структури даних та їх представлення. Структуровані типи даних: 

масиви, списки, множини. 

10. Статичні та динамічні структури даних і основні операції над ними. 

11. Основні динамічні структури представлення даних в пам’яті ЕОМ: 

зв’язний список, стек, черга та основні операції над ними. 

12. Складність алгоритмів. Часова і ємнісна складність. Асимптотична склад-

ність. Основні класи часової складності алгоритмів. 

13. Складність алгоритмів. Оцінки швидкості росту функцій, асимптотичні по-

значення. 

14. Складність алгоритмів. Вибір моделі обчислень та елементарних операцій. 

15. Складність алгоритмів. Циклічні та рекурсивні алгоритми та найпростіші 

способи їх аналізу. 

16. Складність алгоритмів. Основна теорема оцінки рекурсивних алгоритмів. 

17. Графи, способи представлення графів, основні операції над графами. 

18. Аналіз алгоритму впорядкування масиву методом вибору. Основна ідея та 

загальна схема методу. 

19. Аналіз алгоритму впорядкування масиву методом вставки. Основна ідея та 

загальна схема методу. 

20. Аналіз алгоритму сортування масиву методом злиття. Основна ідея та за-

гальна схема методу. 

21. Аналіз алгоритму сортування масиву методом розподілу. Основна ідея та 

загальна схема методу. 

22. Аналіз алгоритмів пошуку. Основна ідея та загальна схема. 

23. Аналіз алгоритмів пошуку рядка у підрядку. (Алгоритм прямого пошуку, 

алгоритм Бауера-Мура (Бойєра-Мура), алгоритм Кнута-Моріса-Пратта). Ос-

новна ідея та загальна схема методу. 

24. Методи розробки алгоритмів. 

 




