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Назва курсу «Алгоритми і структури даних» 

Викладач (-і) Коваль Василь Сергійович 

Профайл викладача (-ів) http://www.wunu.edu.ua/fkit/department-iosu-fkit/ 

Контактний тел. 6-122 

E-mail: vko(@)wunu.edu.ua 

Сторінка курсу в moodle https://moodle.wunu.edu.ua/ 

Консультації Очні консультації: час та аудиторія: 

середа    , ауд. 2301. 

У групі viber кожного дня з 16-00. 

 

1. Коротка анотація до курсу 

Даний курс знайомить студентів з теоретичними питаннями щодо теорії 

алгоритмів. В рамках лекційного курсу досліджуються питання обчислювальної складності, 

структур даних, ефективності алгоритмів, технологій проектування алгоритмів. Під час 

вивчення курсу виробляються практичні навики при дослідженні алгоритмів, включаючи 

дослідження часової складності, технологій проектування та ефективності алгоритмів. 

Вивчаючи курс «Алгоритми і структури даних» студенти набувають практичних навиків в 

освоєнні принципів роботи базових алгоритмів: сортування, пошуку, алгоритми на графах, 

робота із стрічками, проектування систем, тощо. 

 

2. Пререквізити. Раніше вивчені дисципліни необхідні для освоєння курсу: теорія 

імовірностей та математична статистика. 

 

Постреквізити. Дисципліни, які будуть використовувати результати навчання даного 

курсу: інтелектуальний аналіз даних, чисельні методи, стажування, підготовка магістерської 

роботи. 

 

3. Мета та цілі курсу 

Мета вивчення курсу “Алгоритми та структури даних” – освоєння 

фундаментальних принципів побудови та аналізу алгоритмів, сформувати практичні навички 

розробки алгоритмів розв’язання прикладних задач їх програмування та математичному 

обґрунтуванню їх застосування. 

 

Результати навчання: 

1. Вміння та навики використовувати формальні моделі алгоритмів та обчислюваних 

функцій. 

2. Вміння та навики встановлювати розв’язність, часткову розв’язність та 

нерозв’язність алгоритмічних проблем. 

3. Вміння та навики у проектуванні, розробленні та аналізі алгоритмів. 
4. Оцінювання ефективності та складності алгоритмів. 

http://www.wunu.edu.ua/fkit/department-iosu-fkit/
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4 Загальна інформація про дисципліну 

Ступінь вищої освіти Бакалавр 

Спеціальність 051 Економіка 

ОП Економічна кібернетика 

Курс (рік навчання) 2 

Семестр 3 

Рік викладання 2021 

Формат курсу Очний (offline) 

Нормативна \ вибіркова нормативна 

Загальна кількість год/ кредитів 150/5 

Лекції, год. 30 

Семінарські заняття / практичні 

/ лабораторні, год 

 

30 

Самостійна робота, год. 82 

 

5. Перелік тем 

1. Аналіз алгоритмів. 

2. Алгоритмічні стратегії. 

3. Структури алгоритмів. 

4. Поняття обчислювальної складності. 

5. Поняття структури даних. 

6. Статичні напівстатичні та динамічні структури даних. 

7. Нелінійні структури даних. 

8. Алгоритми сортування, злиття та пошуку 

9. Фундаментальні алгоритми на графах і деревах. 

10. Основні поняття чисельних алгоритмів. 

11. Методи нелінійної алгебри. 

12. Методи лінійної алгебри. 

 

6. Рекомендовані джерела інформації 

1. Н. Б. Шаховська, Р. О. Голощук. Алгоритми і структури даних : посібник. – Львів: 

Магнолія. – 2014. - 215 с. 

2. Гуц А.К. Математическая логика и теория алгоритмов: Учебное пособие. – Омск: 

Диалог – Сибирь, 2003. – 108 с. 

3. Роберт Седжвик. Фундаментальные алгоритмы на С++. Часть 5. Алгоритмы на 

графах. DiaSoft. Москва, Санкт-Петербург, Киев, 2002. 

4. Дж. Макконелл. Анализ алгоритмов. Техносфера. Москва, 2002. 

5. Кнут Д. Искусство программирования. Т.1. Основные алгоритмы. 2000, Вильямс. 

6. Кнут Д. Искусство программирования. Т.2. Получисленные алгоритмы. 2000, 

Вильямс. 

7. Кнут Д. Искусство программирования. Т.3. Сортировка и поиск. 2000, Вильямс. 

8. Чисельні методи : [навч. посіб.] / М. В. Кутнів. – Л. : Вид-во "Растр-7", 2010. – 288 с. 
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9. Коваль В., Добровольська Н. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з 

дисципліни «Теорія алгоритмів» // Тернопіль: „ТзОВ Гал-друк”. – 2013. – 37 с. 

10. Коваль В., Добровольська Н. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Теорія 

алгоритмів» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» // Тернопіль: 

„ТзОВ Гал-друк”. – 2014, – 64 с. 

 

7. Система оцінювання та вимоги 

Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з дисципліни “Алгоритми та структури 

даних” визначається як середньозважена величина, залежно від питомої ваги кожної 

складової залікового кредиту: 

Заліковий модуль 1 - 30%; 

Заліковий модуль 2 (підсумкова контрольна робота) – 40% 

Заліковий модуль 3 (оцінка за КПІЗ, враховуючи поточне опитування) - 30% 

Заліковий модуль 4 ( екзамен) – 40% 

 

Будь-яке завдання, за яке студент отримав оцінку, яка його незадовільняє може бути 

повторно перездано протягом наступних двох тижнів. 

Незадовільну оцінку за заліковий модуль студент може перездати до здачі наступного 

модуля. 

 

Шкала оцінювання: 

За шкалою ТНЕУ За національною шкалою За шкалою ECTS 

90–100 відмінно А (відмінно) 

85–89 добре В (дуже добре) 

75-84 С (добре) 

65-74 задовільно D (задовільно) 

60-64 E (достатньо) 

35-59 незадовільно FX (незадовільно з можливістю 

повторного складання) 

1-34 F (незадовільно з обов’язковим 

повторним курсом) 

 

8. Навчальні ресурси 

№ Найменування 

1. Обладнання: 
Середовище Matlab, проектор, комп’ютери з доступом до мережі Інтернету. 

2. Програмне забезпечення: 

ОС Windows. 

 

9. Політики курсу 

Академічна доброчесність. Дотримання академічної доброчесності студентами 

передбачає: 

- самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового 

контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога 

застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей); 

- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, 

відомостей; 

- дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 

- надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, 

творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації. 
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Порушенням академічної доброчесності вважається: 

академічний плагіат - оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) 

результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) 

та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів 

без зазначення авторства; 

самоплагіат - оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих 

наукових результатів як нових наукових результатів; 

фабрикація - вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі 

або наукових дослідженнях; 

фальсифікація - свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються 

освітнього процесу чи наукових досліджень; 

списування - виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, 

крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання. 

За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути притягнені 

до такої академічної відповідальності: 

- повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо); 

- повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми. 

Політика запізнення. За несвоєчасно виконані завдання буде накладено штраф 10 

відсотків від загальної кількості балів за це завдання. Примітка. Виключення можуть бути 

зроблені до невчасно зданих завдань з поважних причин. 

Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних 

причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може відбуватись в он-лайн 

формі за погодженням із керівником курсу. 


