




Мета  дисципліни  –  навчитися  розв’язувати  алгоритмічні  задачі  з  застосуванням
лінійних  структур  даних,  дерев  та  графів,  оцінювати  складність  отриманих  алгоритмів,
оптимізувати їх.

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни.

Для успішного опанування курсу, студент повинен знати основні поняття інформатики
– виконавець, алгоритм, програма; синтаксис, семантику та властивості структур керування
(ланцюг,  розгалуження,  цикли);  синтаксичні  конструкції  мови  програмування  Python;
формальні  методи  побудови  алгоритмів  та  програм  за  допомогою  рекурентних
співвідношень; основні властивості програм; будову простих та складених типів даних; опис
та використання підпрограм; поняття про виключні ситуації;  роботу з файлами; модульне
програмування, об’єктно-орієнтоване програмування.

3. Анотація навчальної дисципліни:

Навчальна дисципліна «Алгоритми і структури даних» є складовою освітньої програми
підготовки фахівців за освітнім рівнем «бакалавр»  галузі знань 11 математика та статистика
зі спеціальності 111 математика освітньої програми «комп’ютерна математика». 

Дана дисципліна  є обов’язковою.

Викладається у 2 семестрі 2 курсу в обсязі 180 год. (6 кредитів ECTS2) зокрема: лекції –
всього  28  год.,  лабораторні  56  год.,  самостійна  робота  –  92 год.  У  курсі  передбачено  2
змістових модулі. Завершується дисципліна  іспитом.

4. Завдання (навчальні цілі):

формування  здатності  розв’язувати  складні  задачі  та  практичні  проблеми  у
математиці  або  у  процесі  навчання,  що  передбачає  застосування  теорій  та
методів математики, статистики й комп’ютерних технологій і характеризується
комплексністю  та  невизначеністю  умов;  набуття  знань,  умінь  та  навичок
(компетентностей)  на  рівні  новітніх  досягнень  у  математиці,  відповідно  до
освітнього рівня «Бакалавр». Зокрема, професійне оволодіння компетентностями:

1) Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;
2) Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;
3) Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій;
4) Здатність до пошуку, обробки та аналізу інформації з різних джерел;
5) Здатність приймати обґрунтовані рішення;
6) Здатність працювати автономно;
7) Здатність використовувати у професійній діяльності базові знання з галузей 

математичних, природничих, соціально-гуманітарних та економічних наук;
8) Здатність використовувати стандартні прийоми та методи математичних досліджень, 

проявляти творчий підхід, ініціативу;
9) Здатність формулювати проблеми математично та в символьній формі з метою 

спрощення їхнього аналізу й розв’язання;
10) Здатність здійснювати міркування та виокремлювати ланцюжки міркувань у 

математичних доведеннях на базі аксіоматичного підходу, а також розташовувати їх у 
логічну послідовність, у тому числі відрізняти основні ідеї від деталей і технічних 
викладок;

11) Здатність до кількісного мислення;
12) Здатність розробляти і досліджувати математичні моделі явищ, процесів та систем;

2  кредитів ECTS – кредит кратний 30 годинам.
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13) Здатність застосовувати чисельні методи для дослідження математичних моделей;
14) Здатність до аналізу математичних структур, у тому числі до оцінювання 

обґрунтованості й ефективності використовуваних математичних підходів;
15) Здатність застосовувати спеціалізовані мови  програмування та пакети прикладних 

програм;
16) Здатність використовувати обчислювальні інструменти для чисельних і символьних 

розрахунків;
17) Здатність виражати терміни специфічної предметної області мовою математики;
18) Здатність формулювати складні задачі оптимізації та прийняття рішень й 

інтерпретувати їхні розв’язки в оригінальному контексті цих задач;
19) Здатність отримувати якісну інформацію на основі кількісних даних;
20) Здатність розробляти експериментальні та спостережні дослідження й аналізувати 

дані, отримані на їх основі;
21) Здатність пояснювати математичними термінами результати, отримані під час 

розрахунків;

5. Результати навчання за дисципліною:
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Результат навчання (1, знати; 2, вміти; 3,
комунікація; 4, автономність та

відповідальність)

Форми (та/або методи і
технології) викладання

і навчання

Методи оцінювання
та пороговий

критерій оцінювання
(за необхідності)

Відсоток у
підсумковій

оцінці з
дисципліниКод Результат навчання

РН 1.1

поняття про алгоритм та 
програму, час виконання 
програми та асимптотичну 
складність алгоритму.

Лекція, лабораторне 
заняття, самостійна 
робота

Іспит, активна робота 
на лекції, усні 
відповіді, виконання 
лабораторних робіт, 
виконання завдань 
самостійної роботи,

2%

РН 1.2
алгоритми лінійного та бінарного
пошуку.

Лекція, лабораторне 
заняття, самостійна 
робота

3%

РН 1.3
структура даних хеш-таблиця, 
види хеш-таблиць та реалізація.

Лекція, лабораторне 
заняття, самостійна 
робота

5%

РН 1.4
алгоритми сортування лінійних 
масивів.

Лекція, лабораторне 
заняття, самостійна 
робота

5%

РН 1.5
алгоритми повного перебору. Лекція, лабораторне 

заняття, самостійна 
робота

5%

РН 1.6
лінійні структури даних (стек, 
черга, дек, лінійні списки).

Лекція, лабораторне 
заняття, самостійна 
робота

5%

РН 1.7
дерева, та алгоритми на деревах Лекція, лабораторне 

заняття, самостійна 
робота

10%

РН 1.8
графи, алгоритми на зважених та 
незважених графах

Лекція, лабораторне 
заняття, самостійна 
робота

10%

РН 2.1
обчислювати час виконання 
програми оцінювати її 
асимптотичну складність.

Лабораторне заняття, 
самостійна робота

Іспит, активна робота 
на лекції, усні 
відповіді, виконання 
лабораторних робіт, 
виконання завдань 
самостійної роботи,

3%

РН 2.2

розв’язувати задачі пошуку 
даних у лінійних масивах із 
застосуванням алгоритмів 
лінійного та бінарного пошуку, 
хеш-таблиць..

Лабораторне заняття, 
самостійна робота

7%

РН 2.3
розв’язувати задачі методом 
повного перебору.

Лабораторне заняття, 
самостійна робота

5%

РН 2.4

реалізовувати лінійні структури 
даних (стек, черга, дек, списки) 
та застосовувати їх до 
розв’язання прикладних задач

Лабораторне заняття, 
самостійна робота

10%

РН 2.5

реалізовувати деревовидні 
структури даних та 
застосовувати їх до розв’язання 
прикладних задач

Лабораторне заняття, 
самостійна робота

10%

РН 2.6
реалізовувати графи та 
застосовувати їх до розв’язання 
прикладних задач

Лабораторне заняття, 
самостійна робота

10%

РН 3.1

здатність обґрунтовувати 
власний погляд на задачу та 
формулювати робочі гіпотези, 
спілкуватися з колегами з питань 
застосування математичних 
методів та теорій

Лабораторне заняття, 
самостійна робота

активна робота на 
лекції, усні відповіді, 
виконання 
лабораторних робіт, 
виконання завдань 
самостійної роботи,

3%

РН 3.2
вироблення навиків командної 
роботи

Лабораторне заняття, 
самостійна робота

5%

РН 3.3
здатність вчасно та правильно 
виконувати поставлені задачі та 
звітувати про їхнє виконання

Лабораторне заняття, 
самостійна робота

2%
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6. Співвідношення  результатів  навчання  дисципліни  із  програмними
результатами навчання

Результати  навчання
дисципліни

Програмні результати 
навчання 
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(з опису освітньої програми) 

РН-5 – Мати навички використання
спеціалізованих  програмних  засобів
комп’ютерної  та  прикладної
математики  і  використовувати
інтернет-ресурси.

+ + + + + + + + + + + + + + + + +

РН-6 – Знати методи математичного
моделювання  природничих  та/або
соціальних процесів

+ + + + + + + + + + + + + + + + +

РН-21 – Розв’язувати  типові задачі
математичного  аналізу,  алгебри,
диференціальних  та  інтегральних
рівнянь,  оптимізації  за  допомогою
чисельних методів.

+ + + + + + + + + + + + + + + + +

РН-27 –  Розробляти,  аналізувати та
застосовувати ефективні  алгоритми
для  розв'язання  задач  у  різних  

предметних галузях.

+ + + + + + + + + + + + + + + + +

РН-29  –  Вміти  використовувати
стандартні  схеми  для  розв’язання
комбінаторних  та  логічних  задач,
застосовувати  класичні  алгоритми
для  перевірки  властивостей  та
класифікації  об’єктів,  множин,
відношень,  графів,  груп,  кілець,
решіток, булевих функцій тощо.

+ + + + + + + + + + + + + + + + +

7. Схема формування оцінки.

7.1. Форми оцінювання студентів:

- оцінювання впродовж навчального періоду:
1. Розв’язання задач на практичних: PH1.1, PH1.2, PH1.3, PH1.4, PH1.5, PH1.6, PH1.7,
PH1.8, PH2.1, PH2.2, PH2.3, PH2.4, PH2.5, PH2.6, PH3.1, PH3.2, PH3.3 – 20 балів/12 балів;
1. Розв’язання задач на практичних: PH1.1, PH1.2, PH1.3, PH1.4, PH1.5, PH1.6, PH1.7,
PH1.8, PH2.1, PH2.2, PH2.3, PH2.4, PH2.5, PH2.6, PH3.1, PH3.2, PH3.3 – 40 балів/24 балів;

- підсумкове оцінювання: іспит.
- максимальна кількість балів, які можуть бути отримані: 40 балів;
- результати  навчання,  які  будуть  оцінюватись:  PH1.1,  PH1.2,  PH1.3,  PH1.4,  PH1.5,
PH1.6, PH1.7, PH1.8, PH2.1, PH2.2, PH2.3, PH2.4, PH2.5, PH2.6.
- форма проведення і види завдань: письмово-усна.
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7.2. Організація оцінювання:

- семестрове  оцінювання:  оцінювання  студентів  здійснюється  за  результатами
виконання  студентами  лабораторних  робіт,  роботи  студентів  під  час  лабораторних
занять.
Під  час  лабораторного  заняття,  при  вивченні  нової  теми  або  розгляді  домашніх
завдань,  викладач  може  здійснювати  усне  опитування  студентів  або  викликати
студентів  до  дошки  для  розбору  типових  задач.  В  результаті  такого  опитування,
студент може отримати 1 бал за заняття.
Протягом семестру студенти мають виконати 25 самостійних робіт, кожна з яких може
бути  оцінена  до  2  балів.  Для  кожної  самостійної  роботи  встановлюється  термін  її
виконання. Самостійні роботи складені з недотриманням термінів виконання не може
бути  оцінена  максимальною  оцінкою  (крім  випадків,  якщо  роботу  було  повернуто
викладачем на доопрацювання).
Крім  цього,  у  курсі  передбачено  виконання  командних  завдань.  Такі  завдання
виконуються групою студентів (командою, що формується ситуативно) до 3 осіб. За
виконання  такого  завдання  всі  студенти  команди  можуть  отримати  до  2  балів.
Зарахування командного завдання здійснюється шляхом захисту розв’язаної задачі під
час  лабораторної  роботи  перед  усіма  студентами  академічної  групи  (у  формі
презентації, що містить опис алгоритму, коду та висновків до виконаної роботи).
Загальна  оцінка  за  семестр  формується,  як  сума  усіх  балів,  отриманих  студентом
протягом семестру відповідно до зазначених вище критеріїв.  При цьому, якщо його
оцінка перевищує 60 балів, то вона встановлюється 60 балів.

- підсумкове  оцінювання  (у  формі  іспиту):  форма  іспиту  –  письмово-усна.
Екзаменаційний білет іспиту складається із 3 завдань. Перше завдання є теоретичним
та  оцінюється  максимально  у  20  балів.  Друге  та  третє  завдання  є  задачами,  які
пропонуються студенту на його вибір. Кожна з задач оцінюється у 20 балів. Додатково
від 0 до 5 балів студент отримує за усне опитування. Всього за іспит можна отримати
від 0 до 40 балів – якщо в результаті сумування балів отриманих студентом на іспиті
його оцінка перевищує 40 балів, то вона встановлюється 40 балів. Умовою досягнення
позитивної оцінки за дисципліну є отримання не менш ніж 60 балів, при цьому оцінка
за результатами навчання 2 [вміння] і 4 [автономність та відповідальність] не може
бути меншою ніж 50% від максимального рівня (15 і 5 балів відповідно), оцінка за
іспит не може бути меншою 24 балів.

- умови  допуску  до  підсумкового  іспиту: умовою  допуску  до  іспиту  є  отримання
студентом  сумарно  не  менше,  аніж  критично-розрахунковий  мінімум  35  балів за
семестр. Студенти, які протягом семестру набрали сумарно меншу кількість балів, ніж
критично-розрахунковий мінімум  35  балів, для одержання допуску до іспиту  повинні
скласти  необхідну  кількість  завдань  самостійних  робіт  та/або  додаткових  завдань
поставлених викладачем для досягнення семестрової оцінки не нижчої за 35  балів.

Терміни проведення форм оцінювання:

Орієнтовний період для здійснення
відповідної форма оцінювання

Активність студента на заняттях лютий – травень
Виконання студентами самостійних робіт лютий – початок червня
Іспит червнь
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7.3. Шкала відповідності оцінок 

Відмінно / Excellent 90-100
Добре / Good 75-89

Задовільно / Satisfactory 60-74
Незадовільно / Fail 0-59

8. Структура   навчальної   дисципліни.  Тематичний   план   лекцій  і
практичних занять

№
п/п

Назва теми
У тому числі

Лекції
Лабораторні

заняття
Самостійна

робота

1. Складність алгоритмів. 2 4 4
2. Лінійний та бінарний пошук. Розв’язання рівнянь 

методом бієкції. Бінарний пошук по відповіді.
2 6 8

3. Хешування та хеш-таблиці. 2 4 8
4. Сортування. 2 4 8
5. Повний перебір. 2 4 8
6. Стек та його застосування. 2 4 6
7. Черга, дек, пріоритетна черга. Зв’язні списки. Їхнє 

застосування.
2 4 6

8. Дерева. Алгоритми на деревах (пошук в глибину та 
ширину).

2 2 4

9. Бінарні дерева. Бінарне дерево пошуку. 
Збалансовані дерева пошуку.

2 4 8

10. Двійкова купа та пріоритетна черга. Сортування на 
базі двійкової купи. Дерево відрізків.

2 4 4

11. Графи. Зображення графів у пам’яті комп’ютера. 2 2 4
12. Алгоритми на не зважених графах: Пошук в 

глибину та ширину, хвильовий алгоритм, алгоритми
пошуку шляху. Топологічне сортування. Зв’язність 
та сильна зв’язність графів. Пошук компонент 
зв’язності та сильної зв’язності.

3 4 8

13. Пошук шляхів у лабіринтах. 1 4 4
14. Алгоритми на зважених графах: Алгоритм 

Беллмана-Форда, Алгоритм Дейкстри, А*-алгоритм.
Алгоритм Пріма побудови кістякового дерева.

2 6 12

Всього 28 56 92

Загальний обсяг: 180 год., у тому числі:
Лекцій – 28 год.
Лабораторних занять – 56 год.
Самостійна робота – 92 год
Консультацій – 4 год.
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