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1. Мета дисципліни -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 (до 700 символів):  

Навчальна дисципліна «Олімпіадні задачі зі шкільної інформатики для студентів» є 
складовою освітньої програми підготовки фахівців за освітнім рівнем «бакалавр»  галузі 
знань 11 математика та статистика зі спеціальності 111 математика освітньої програми 
«Математика та викладання математичних дисциплін». 

Викладається у 7 семестрі4курсув обсязі 120 год. (4кредитів ECTS1)зокрема: лекції – всього 
– 28 год., практичні- 14 год.,консультації – 2 год.,самостійна робота – 76 год. У курсі 
передбачено 2змістових модулі та 2 модульніконтрольні роботи. Завершується дисципліна  
іспитом. 
4. Завдання (навчальні цілі): ознайомлення 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: 

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

комунікація; 4, автономність та 
відповідальність) 

Код Результат навчання 

Форми (та/або методи 
і технології) 

викладання і навчання 

Методи оцінювання 
та пороговий 

критерій оцінювання 
(за необхідності) 

Відсоток у 
підсумковій 

оцінці з 
дисципліни 

РН 1.1 

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

Лекція, лабораторне 
заняття, самостійна 
робота 

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 

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

5% 

                                                
1кредитів ECTS – кредит кратний 30 годинам. 
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РН 1.7 
дерева та алгоритми на деревах Лекція, лабораторне 

заняття, самостійна 
робота 

10% 

РН 1.8 
графи, алгоритми незважених 
графах 

Лекція, лабораторне 
заняття, самостійна 
робота 

10% 

РН 2.1 
обчислювати час виконання 
програми оцінювати її 
асимптотичну складність. 

Лабораторне заняття, 
самостійна робота 

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 олімпіадні 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 олімпіадних задач 

Лабораторне заняття, 
самостійна робота 

10% 

РН 2.5 

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

Лабораторне заняття, 
самостійна робота 

10% 

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

Лабораторне заняття, 
самостійна робота 

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

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 

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 

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

2% 

 
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. 
 

7.2. Організація оцінювання: 
Семестрове оцінювання: оцінювання студентів здійснюється за результатами виконання 

студентами лабораторних робіт, роботи студентів під час лабораторних занять та виконання 
модульних контрольних робіт. 
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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 14 самостійних робіт, кожна з яких може бути 
оцінена до 3 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). 

Модульна контрольна робота виконується з використанням комп’ютера і полягає у розв’язанні 
олімпіадних задач та перевіряється засобами автоматизованої системи тестування.2 

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. 

Критично-розрахунковий мінімум балів за навчання впродовж семестру становить 20 балів, 
рекомендований мінімум, розрахований з урахуванням специфіки дисципліни становить 35 балів. 
Студенти, які протягом семестру набрали сумарно меншу кількість балів ніж рекомендований 
мінімум 35 балів для підвищення балів отримують можливість написати додаткову контрольну 
роботу та досклаcти домашні завдання. Мінімальна кількість балів, які додаються до 
семестрових – 24 бали, тобто, якщо оцінка студента на іспиті є нижчою від мінімального 
порогового рівня (24 бали), то бали за іспит не додаються до семестрової оцінки (вважаються 
рівними нулю), а підсумкова оцінка із дисципліни є незадовільною. 

 
У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі форм 

контролю здійснюються у відповідності до „Положення про організацію освітнього процесу в 
Київському національному університеті імені Тараса Шевченка” (2018), 
http://www.univ.kiev.ua/pdfs/official/Organization-of-the-educational-process.pdf. 

 
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. 
 

Терміни проведення форм оцінювання: 
 Орієнтовний період для здійснення 

відповідної форма оцінювання 
Активність студента на заняттях вересень – грудень 
Виконання студентами самостійних робіт  вересень – грудень 
Модульна контрольна робота 1 на 5-му тижні 7 семестру 
Модульна контрольна робота 2 на 12-му тижні 7 семестру 
Іспит грудень 

                                                
2 Допускається оцінювання за допомогою технологій дистанційного навчання 
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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 
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8. СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ. ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ 
І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 
У тому числі № 

п/п Назва теми 
Лекції Лабораторні 

заняття 
Самостійна 

робота 

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

методом бієкції. Бінарний пошук по відповіді. 
2 1 8 

3. Хешування та хеш-таблиці. 2 1 8 
4. Сортування. 2 1 8 
5. Повний перебір. 2 1 8 
6. Стек та його застосування. 2 1 6 
7. Черга, дек, пріоритетна черга. Зв’язні списки. Їхнє 

застосування. 
2 1 6 

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

4 2 4 

9. Бінарні дерева. Бінарне дерево пошуку. 2 1 8 
10. Графи. Зображення графів у пам’яті комп’ютера. 2 1 4 
11. 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. 

4 2 8 

12. Пошук шляхів у лабіринтах. 2 1 4 
 Всього 28 14 76 

 
 
9. Рекомендовані джерела: 
Основні: 

Ошибка! Источник ссылки не найден.. Креневич А.П. Алгоритми і структури 
даних. Підручник. – К.: 2021. – 200 с. – Режим доступу до ресурсу: 
http://www.mechmat.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2021/09/pidruchnyk-alhorytmy-i-struktury-
danykh.pdf 

Ошибка! Источник ссылки не найден.. E-Olymp [Електронний ресурс] – Режим 
доступу до ресурсу: www.e-olymp.com. 

1. Miller, B.N. Problem Solving with Algorithms and Data Structures Using Python / Miller, 
B.N., Ranum, D.L.. – Franklin: Beedle & Associates, 2011. – 425 с. 

2. Bruno R. Preiss. Structures and Algorithms with Object-Oriented Design Patterns in 
Python / Bruno R. Preiss., 2003. 

3. Kent D. Lee. Data Structures and Algorithms with Python / Kent D. Lee, Steve Hubbard., 
2015. 

4. Michael T. Goodrich. Data Structures and Algorithms in Python / Michael T. Goodrich, 
Roberto Tamassia, Michael H. Goldwasser., 2013. – 748 с. 

5. Кнут Д. Э. Искусство программирования. Том 1. Основныеалгоритмы = The Art of 
Computer Programming. Volume 1. Fundamental Algorithms / подред. С. Г. Тригуб (гл. 1), Ю. Г. 
Гордиенко (гл. 2) и И. В. Красикова (разд. 2.5 и 2.6). — 3. — Москва: Вильямс, 2002. — Т. 1. 
— 720 с. — ISBN 5-8459-0080-8. 

6. Кнут Д. Э. Искусство программирования, том 1, выпуск 1. MMIX — RISC-
компьютерыновоготысячелетия = The Art of Computer Programming, Volume 1, Fascicle 1: 
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MMIX — A RISC Computer for the New Millennium. — М.: «Вильямс», 2007. — 160 с. — ISBN 
978-5-8459-1163-6. 

7. Кнут Д. Э. Искусство программирования. Том 2. Получисленныеалгоритмы = The 
Art of Computer Programming. Volume 2. Seminumerical Algorithms / подред. Л. Ф. Козаченко 
(гл. 3, разд. 4.6.4 и 4.7), В. Т. Тертышного (гл. 4) и И. В. Красикова (разд. 4.6). — 3. — 
Москва: Вильямс, 2001. — Т. 2. — 832 с. — ISBN 5-8459-0081-6. 

8. Кнут Д. Э. Искусство программирования. Том 3. Сортировкаипоиск = The Art of 
Computer Programming. Volume 3. SortingandSearching / подред. В. Т. Тертышного (гл. 5) иИ. 
В. Красикова (гл. 6). — 2-еизд. — Москва: Вильямс, 2007. — Т. 3. — 832 с. — ISBN 5-8459-
0082-1. 

Ошибка! Источник ссылки не найден.. КнутД. Э. Искусствопрограммирования, том 
4, A. Комбинаторныеалгоритмы, часть 1 = TheArtofComputerProgramming, Volume 4A: 
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