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І. Загальні відомості 

Дисципліна “ Алгоритми та структури даних ” відноситься до циклу 

“Професійної та практичної підготовки” Нормативна частина програми. 

У структурно-логічній схемі навчання зазначену дисципліну 

рекомендується розміщувати тоді, коли студенти вже прослухали “Основи 

програмування ”, “Архітектуру та функціонування ЕОМ”, “Основи 

дискретної математики”. Вивчення дисципліни “ Алгоритми та структури 

даних” дає можливість використовувати одержанi знання, практичні навички 

при подальшому вивченні інших спеціальних дисциплiн, при виконаннi 

лабораторних завдань, курсових робiт і т. і. 

Дисципліна складається з одного кредитного модуля: НП-08 

“Алгоритми та структури даних ” обсягом 5 кредитів ECTS   
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ІІІ. Мета і завдання модуля (дисципліни) 



 

 

Дисципліна “ Алгоритми та структури даних ” - це важлива 

складова у підготовці спеціалістів напряму “Програмна інженерія”. Метою 

викладання кредита “ Алгоритми та структури даних ”  є навчання студентiв 

навичкам проектування складних програм з використанням сучасних 

технологiй структурного програмування, розширення світогляду студентів 

відносно можливостей програмування, формування професійного 

відношення до створення програмного продукту, розуміння того факту, що 

тільки ретельно продуманий вибір необхідної структури даних та 

обчислювальних алгоритмів для конкретної задачі може бути гарантією 

написання програми, що відповідає сучасним вимогам. 

Викладений матеріал фактично є продовженням дисципліни 

"Основи програмування та алгоритмічні мови" на більш високому рівні. 

Вивчаються базові статичні та динамічні структури даних, різні методи 

сортування, рекурсивні алгоритми, рекурсивні структури даних такі як 

списки, дерева. і т. і. 

В результатi вивчення модуля дисциплiни студент повинен: 

ЗНАТИ 

- теоретичні основи алгоритмiзацiї i проектування програм  

- методи структурного програмування 

- про розподіл оперативної пам’яті під статичні та динамічні об’єкти 

- засоби використання статичних та динамічних структур даних 

УМІТИ 

- правильно вибрати структуру даних для конкретної задачі 

- розробити відповідно до структури даних алгоритм 

- використовувати рекурсивні структури даних, рекурсивні алгоритми 

 

IV. Зміст кредитного модуля 

Розділ 1. Фундаментальні структури даних. 

Тема 1.1. Концепція типу даних в алгоритмічніх мовах Turbo Pascal, 

Turbo C.  



 

 

Стандартні типи даних. Прості типи даних. Структури даних. 

Регулярні структури даних, нерегулярні, комбіновані структури даних, файли. 

Тема 1.2. Сортування.  

Сортування масивів: простими включеннями., простим вибором, 

простим обміном. Шейкер-сортування. Сортування з розподілом, або швидке 

сортування. Сортування рядків, файлів.  

Тема 1.3. Рекурсія.  

Рекурсивні алгоритми. Алгоритми з поверненням.  

Розділ 2. Динамічні інформаційні структури даних. 

Тема 2.1. Динамічне керування пам’ятю. 

Поняття вказівників та динамічних змінних 

Тема 2.2. Рекурсивні типи даних. Списки. Лінійні списки. Двозв’зні 

та кільцеві списки. Стеки. Черги.  

Тема 2.3. Деревовидні структури. 

Поняття дерева, термінологія. Бінарні дерева. Ідеально збалансовані 

дерева. Дерева пошуку. Збалансовані АВЛ-дерева. Б-дерева.  

Розділ 3. Розподіл оперативної пам’яті.  

Тема 3.1. Особливості використання оперативної пам’яті.  

Карта розподілу оперативної пам’яті MS DOS.  

 

ПРИБЛИЗНИЙ ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

Мета циклу лабораторних робіт подягає в тому, щоб студенти 

здобули практичні навички у розробці алгоритмів та програм роботи з 

різними структурами даних. 

1 Особливості використання рядків множин та структур 

2 Заповнення та збереження регулярних, нерегулярних та 

комбінованих структур даних. 

3 Аналіз методів сортування. 

4 Використання рекурсивних алгоритмів. 



 

 

5 Створення однозв’язного, двозв’язного та кільцевого списків. 

Операції із списками. 

6 Ідеально збалансовані дерева. Дерева пошуку. 

7 Збалансовані АВЛ-дерева. Б-дерева. 

 

V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення 

Вивчення дисципліни передбачає велику інтенсимність самостійної 

роботи. Виконання лабораторних робіт спирається на використання 

середовищ програмування алгоритмічними мовами програмування Паскаль 

та Си. 

Перевірка результатів виконання має за головну мету продовження 

процесу вивчення матеріалу з поясненням труднощів, що виникають в ході 

СРС. 

Додаткове індивідуальне консультування проводиться один раз на 

тиждень за графіком.   

 

Основна література 
1. Ахо А.В. Структуры данных и алгоритмы / Ахо А.В., Хопкрофт Д.Э., 

Ульман Д.Д./ М: Вильямс, 2003.— 384 с. 

2. Вирт Н. Алгоритмы и структуры данных. — М.: Мир, 1989. — 360 с. 

3. Сліпченко В.Г., Ревинська Н.В. Структури даних мови Паскаль. Київ, 2002-160с.  

4. Спиричева Н.Р. Структура данных и основные алгоритмы: Учебное 

пособие. - Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2004. - 92 с. 

Література під пунктами 3 переліку знаходиться на кафедрі, решта – 

НТБ НТУУ “КПІ.” 

VI. Мова 

Викладання можливе українською або російською мовами.. 

 

VII. Характеристика індивідуальних завдань 



 

 

Як семестрове індивідуальне завдання  передбачена модульна 

контрольна робота, метою якої є перевірка та удосканалення засвоєння 

матеріалу. Модульна контрольна робота проводиться протягом 2 годин 

 

VIII. Методика оцінювання 

 

1. Оцінка кредитного модуля виставляється за багатобальною 

системою, з подальшим перерахуванням у 4-бальну. 

2. Максимальна кількість балів дорівнює 100. 

3. Нарахування балів виконується по окремих видах робіт 

 

 
Рейтинг студента  з кредитного модуля складається з балів, що він 

отримав за: 

 

1. робота на лекціях; 

2.виконання лабораторних робіт; 

3.написання контрольної роботи (МКР); 

 

 

Система рейтингових (вагових) балів та критерії оцінювання 

 

1.Робота на лекціях 

На лекціях може бути проведено бліцопитування студентів. Такі опитування 

проводяться на довільних лекціях 5 разів протягом семестру, наприкінці 

лекції. Ваговий бал за вірну відповідь - 1. Максимальна кількість балів, що 

може отримати кожен студент за семестр - 5. 

 

2.Виконання лабораторн6их робіт 



 

 

Оцінюються 7 роботи, передбачені робочою програмою. Максимальний 

ваговий бал – 10*6+15=75 

Оцінювання лабораторних робіт: 

- Якщо робота виконана невчасно знімається 10-30% від 

максимальної кількості балів (кількість процентів залежить від терміну 

запізнення). 

- Якщо робота виконана не самостійно та простежується не 

індивідуальне виконання то знімається 50% від максимальної кількості балів 

- Якщо в програмі не витримані основні правила створення 

програмних продуктів (модульність, дружній інтерфейс, наявність 

коментарів та т.п.) знімається 5%. 

 

3.Модульний контроль 

На одному з лабораторних занять проводиться модульна контрольна робота:  

Максимальний ваговий бал – 20. 

Оцінювання модульної контрольної роботи виконується наступним чином: 

- Якщо на всі питання дані повні та чітко аргументовані відповіді, 

контрольна виконана охайно, з дотримання основних правил, то 

виставляється 90- 100% від максимальної кількості балів.  

- Якщо методика виконання запропонованого завдання розроблена 

вірно, але допущені непринципові помилки у теоретичному описі або 

розрахунках, то виставляється 75-90% від максимальної кількості балів. 

- Від 12 до 15 балів нараховується, якщо методика виконання 

завдання розроблена в основному вірно, але допущені  деякі з наступних 

помилок: помилки у представлені вихідних даних, не обгрунтовані 

теоретичні рішення, помилки у методиці розрахунків. 

- Нижче 12 балів нараховується, якщо завдання не виконане або 

допущені грубі помилки.   

 

Розрахунок шкали (R) рейтингу:   



 

 

Сума вагових балів контрольних заходів протягом семестру складає: 

R=5+10*6+15+20=100 балів 

Таким чином, рейтингова шкала з кредитного модуля складає 100 балів.  

Необхідною умовою заліка є стартовий рейтинг, що дорівнює 60 балів. 

 

Для отримання студентом відповідних оцінок (ECTS та традиційних) його 

рейтингова оцінка RD переводиться згідно таблиці: 
 

Шкала оцінювання 
 

RD ECTS Традиційна шкала 
95-100 A Відмінно 5 
85-94 B Добре 4 
75-84 C Добре 4 
65-74 D Задовільно 3 
61-64 E Задовільно 3 
41-60 Fx не задовільно 2 
1-40 F не допущений  

 

IX. Організація 

Реєстрація на вивчення дисципліни та на семестрову атестацію 

відбувається згідно з установленим порядком проходження навчального 

процесу в НТУУ “КПІ”. 



 

 

  


