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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Дана дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, 

що формують математичний профіль фахівця в галузі інформаційних 

технологій. 

Мета навчальної дисципліни є формування у студентів професійних 

компетенцій, пов’язаних з використанням теоретичних знань в області 

інформатики, та практичних навичок в області програмування, що дозволять 

на творчому та репродуктивному рівні застосовувати і створювати 

ефективні методи для розв’язання задач обробки великих об’ємів 

інформації.    

Головні задачі навчальної дисципліни – розвинути логічне та 

алгоритмічне мислення студентів, навчити студентів самостійно 

поглиблювати і розширювати свій теоретичний апарат в галузі побудови та 

аналізу алгоритмів, виконувати  верифікацію та оцінку складності 

алгоритмів в залежності від типів використовуваних структур даних. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

Знати: 

- поняття алгоритму, властивості алгоритмів, способи подання 

алгоритму, основні алгоритмічні конструкції, принципи проектування 

алгоритму, типи даних, операції, визначені над даними різних типів; 

- базові поняття про фундаментальні структури даних та комп’ютерні 

алгоритми, аналіз їх складності; 

- концепції комп’ютерної імітації системи за допомогою методів 

обчислень та використання комп’ютерних технологій. 

Вміти: 

- адекватно вибрати структуру даних для конкретної задачі; 

- розробити відповідно до структури даних алгоритм; 

- визначати складність побудованих алгоритмів; 
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- працювати з базовими структурами даних, будувати абстрактні 

структури даних.  

- розробити тести (тестові набори, сценарії та коди) для контролю 

комп’ютеризованих систем. 
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 ІНДИВІДУАЛЬНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНА РОБОТА 
 

Індивідуально-консультативна робота з дисципліни «Алгоритми та 

структури даних» організовуються та здійснюється у формі консультацій на 

кафедрі комп’ютерних інформаційних систем і технологій у відповідності до 

затвердженого графіку консультацій (одна консультація на два тижні).  

На консультаціях студентам надаються пояснення з виконання 

самостійної роботи, підготовки до практичних занять, перевірка та захист 

завдань, винесених на поточний контроль тощо. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

«АЛГОРИТМИ ТА СТРУКТУРИ ДАНИХ» 

 

№/п.п. Назва змістового модуля та теми 

Змістовий модуль 1. 
Основи теорії алгоритмів. Лінійні структури даних 

Тема 1 Класифікація структур даних 

Тема 2 Алгоритми пошуку, вибірки та сортування 

Тема 3 Основи аналізу алгоритмів 

Тема 4 Недетерміновані алгоритми 

Тема 5 Вступ в структури даних. Абстрактний тип даних «Список» 

Тема 6 Абстрактний тип даних «Стек» та «Черга» 

Тема 7 Стеки та рекурсивні процедури 

Змістовий модуль 2. 
Табличні, ієрархічні структури даних. Графи 

Тема 8 Дерева як структури даних. 

Тема 9 Бінарні дерева пошуку, визначення, основні операції 

Тема 10 Піраміди 

Тема 11 Багатогілкові дерева 

Тема 12 Хешування. Хеш-таблиці 

Тема 13 Графи як структури даних. Різні форми представлення орієнтовних 
графів 

 Разом годин : 120 
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ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 
 
 
 

Змістовий модуль №1. «Основи теорії алгоритмів. Лінійні 

структури даних» 

 

Тема 1. Класифікація структур даних 

Вступ до дисципліни. Основні типи даних. Класифікація даних за 

збереженням на зовнішніх та внутрішніх носіях. Лінійні та нелінійні типи 

даних. Основні визначення. 

Література [1, 2, 3] 

 

Тема 2. Алгоритми пошуку, вибірки та сортування  

Послідовний пошук. Двійковий пошук. Аналіз найгіршого та 

середнього випадів кожного типу пошуку. Вибірка. Сортування вставками. 

Бульбашкове сортування. Сортування Шелла. Кореневе сортування. 

Пірамідальне сортування. Сортування злиттям. Швидке сортування. Аналіз 

найгіршого та середнього випадів кожного типу сортування. 

Література [1, 3, 4, 5] 

 

Тема 3. Основи аналізу алгоритмів 

Класи вхідних даних. Складність за пам’яттю. Вибір значущих операцій. 

Аналіз вхідних даних. Класифікація швидкостей зростання. Алгоритми типу 

«розділяй і володарюй». Метод турнірів. Нижні границі алгоритму. Рекурентні 

співвідношення. Оцінка складності алгоритмів. Класифікація алгоритмів за  

складністю. 

Література [1, 3, 4, 5] 
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Тема 4. Недетерміновані алгоритми 

Означення не детермінованої поліноміальної складності (NP). 

Редуціювання однієї задачі до іншої.  NP - повні задачі. Типові NP- задачі: 

розфарбовування графа, розкладання по ящикам, планування робіт, упаковка 

рюкзака. Перевірка належності задачі класу NP. NP- повнота та звідність. 

Література [1, 2, 6] 

 

Тема 5. Вступ в структури даних. Абстрактний тип даних «Список» 

Реалізація списків за допомогою масивів. Реалізація списків за 

допомогою вказівок. Порівняння реалізацій. Реалізація списків на основі 

курсорів. Двічі зв’язні списки.  

Література [3, 4, 6] 

 

Тема 6. Абстрактний тип даних «Стек» та «Черга» 

Реалізація стеків за допомогою масивів. Реалізація стеків за допомогою 

вказівників. Реалізація черг за допомогою вказівників. Реалізація черг за  

допомогою циклічних масивів. Черги пріоритетів. 

Література [3, 4, 5, 6] 

 

Тема 7.  Стеки та рекурсивні процедури 

Виключення «кінцевих» рекурсій. Цілковите виключення рекурсій. 

Література [1, 6, 7, 10] 
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Змістовий  модуль №2. «Табличні, ієрархічні структури даних. 

Графи» 

Тема 8. Дерева як структури даних.  

Основна термінологія. Порядок вузлів. Прямий, зворотній та 

симетричні обходи дерев. Помічені дерева та дерева виразів. Обчислення 

«спадкових» даних. Абстрактний тип даних TREE. Реалізація дерев. 

Представлення дерев за допомогою масивів. Реалізація дерев з 

використанням списків синів. Представлення лівих синів та правих братів.    

Література [1, 2, 6, 10] 

 

Тема 9. Бінарні дерева пошуку, визначення, основні операції 

Представлення двійкових дерев. Коди Хофмана. Реалізація двійкових 

дерев за допомогою вказівок. Операції над двійковими деревами.  

Алгоритми обходу дерева.  Дерева виразів. 

Література [1, 2, 6, 10] 

 

Тема 10. Піраміди 

Основні визначення. Прикладна сфера застосування пірамід. Різновиди 

пірамід. Перетворення масиву в піраміду. Включення/виключення елементів 

з піраміди. 

Література [2, 10] 

 

Тема 11. Багатогілкові дерева 

Визначення та прикладна сфера застосування. Засоби опрацювання 

багатогілкових дерев. Перетворення довільного дерева до бінарного. В-

дерева. Визначення та властивості В-дерева. Операція пошуку в В-дереві. 

Додавання в В-дерево. Видалення з В-дерева. 

Література [2, 10] 
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Тема 12. Хешування. Хеш-таблиці  

Різновиди хеш-функцій. Мутиплікативна схема хешування. Колізія. 

Ідеальне хешування. Хеш-таблиці. Основні визначення та алгоритми 

побудови. Метод ланцюгів. Метод відкритої адресації. Лінійне та 

квадратичне пробування. 

Література [1, 2, 3, 4, 6, 10] 

 

Тема 13. Графи як структури даних. Різні форми представлення 

орієнтовних графів 

Основні поняття теорії графів. Термінологія. Структури даних для 

представлення графів. Матриця приєднань. Список приєднань.  Абстрактні 

типи даних для орієнтовних графів. Задача знаходження найкоротшого 

шляху. Обґрунтування алгоритму Дейкстри. Час виконання алгоритму 

Дейкстри.  

Література [3, 7, ,8, 9] 
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ТЕМАТИКА ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 
 

Лабораторне заняття – це організаційна форма навчального заняття, на 

якому студенти під керівництвом викладача формують уміння й навички з 

практичного застосування основних теоретичних положень навчальної 

дисципліни шляхом виконання завдань до лабораторних робіт. Лабораторні 

заняття з дисципліни «Алгоритми та структури даних» проводяться в 

спеціально обладнаній навчальній аудиторії з використанням комп'ютерного 

устаткування пристосованого до начального процесу. 

За результатами виконаної на занятті лабораторної роботи студенти 

оформлюють індивідуальні звіти з її виконання та захищають ці звіти перед 

викладачем. Результати виконання лабораторних досліджень оцінюються 

викладачем. 

Тематика проведення лабораторних занять наведена у таблиці нижче: 

№ Назва теми 

1 Побудова та аналіз алгоритмів пошуку, вибірки та сортування 

2 Проведення аналізу алгоритмів 

3 Створення прикладного програмного продукту з використанням 
типу даних Список 

4 Створення прикладного програмного продукту із застосуванням 
типу даних стек та черга (черга приорітетів) 

5 Реалізація бінарного дерева в прикладній сфері 

6 Реалізація хеш-таблиці 

7 Вирішення прикладної задачі із застосування графік. Розробка 

алгоритму та програмна реалізація 
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ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ. 
 

1. Послідовний пошук.  

2. Двійковий пошук.  

3. Бульбашкове сортування.  

4. Сортування Шелла.  

5. Кореневе сортування.  

6. Пірамідальне сортування.  

7. Сортування злиттям.  

8. Швидке сортування.  

9. Аналіз найгіршого та середнього випадів кожного типу 

сортування. 

10. Метод турнірів 

11. Класифікація алгоритмів за  складністю. 

12. Помічені дерева та дерева виразів 

13. Представлення дерев за допомогою масивів.  

14. Представлення двійкових дерев.  

15. Коди Хофмана 

16. Алгоритми обходу дерева 

17. Перетворення довільного дерева до бінарного 

18. Різновиди хеш-функцій.  

19. Мутиплікативна схема хешування.  

20. Колізія.  

21. Обґрунтування алгоритму Дейкстри.
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ВКАЗІВКИ ДО  ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

 
Задачами контрольної роботи є: 

• систематизація і закріплення  теоретичних та практичних фахових 

знань, виявлення уміння студента застосовувати ці знання при 

вирішенні конкретних наукових, технічних, економічних і виробничих 

задач; 

• перевірка уміння студента самостійно освоювати та використовувати 

сучасні інформаційні технології, програмно-апаратні засоби 

обчислювальної техніки; 

• розвинення у студента навичок ведення самостійного науково-

практичного пошуку, оволодіння методикою дослідження й 

експериментування при вирішенні проблем і питань, поставлених на 

курсове проектування; 

• закріплення знань і навичок виконання графічних робіт та інших 

конструкторських документів у відповідності до вимог і правил, 

встановлених державними стандартами, Єдиною системою 

конструкторської документації (ЄСКД), Єдиною системою проектної 

документації (ЄСПД), іншими чинними нормативно-технічними 

документами; 

Головна мета контрольної роботи – визначення рівня теоретичної та 

практичної підготовки студента з курсу „Алгоритми та структури даних”. 

Контрольна робота сприяє розвиткові у студента творчої ініціативи і 

самостійності в проведенні аналізу, добору й обґрунтування найбільш 

раціональних інженерних рішень. 

Контрольна робота надає студентові таких навичок виконання виробничих 

завдань, які допоможуть йому швидко адаптуватися до умов праці у 

професійному колективі. 
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ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ 

 
1. 1. Класифікація даних за збереженням на зовнішніх та внутрішніх 

носіях. Лінійні та нелінійні типи даних. Основні визначення. 

2. Послідовний пошук. Двійковий пошук. Аналіз найгіршого та 

середнього випадів кожного типу пошуку.  

3. Вибірка. Сортування вставками.  

4. Бульбашкове сортування.  

5. Сортування Шелла.  

6. Кореневе сортування.  

7. Пірамідальне сортування.  

8. Сортування злиттям.  

9. Швидке сортування.  

10. Аналіз найгіршого та середнього випадів кожного типу сортування. 

11. Означення не детермінованої поліноміальної складності (NP). 

Редуціювання однієї задачі до іншої.  

12.  NP - повні задачі.  

13. Типові NP- задачі: розфарбовування графа, розкладання по ящикам, 

планування робіт, упаковка рюкзака.  

14. Перевірка належності задачі класу NP. NP- повнота та звідність. 

15. Реалізація списків за допомогою масивів.  

16. Реалізація списків за допомогою вказівок.  

17. Двічі зв’язні списки. 

18. Реалізація стеків за допомогою масивів.  

19. Реалізація стеків за допомогою вказівників.  

20. Реалізація черг за допомогою вказівників.  

21. Реалізація черг за  допомогою циклічних масивів.  

22. Черги пріоритетів. 

23. Виключення «кінцевих» рекурсій. Цілковите виключення рекурсій. 

24. Дерева. Основна термінологія. Порядок вузлів.  
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25. Прямий, зворотній та симетричні обходи дерев.  

26. Помічені дерева та дерева виразів.  

27. Обчислення «спадкових» даних.  

28. Абстрактний тип даних TREE. Реалізація дерев.  

29. Представлення дерев за допомогою масивів.  

30. Реалізація дерев з використанням списків синів.  

31. Представлення лівих синів та правих братів 

32. Бінарні дерева пошуку, визначення, основні операції 

33. Піраміди. Різновиди пірамід.  

34. Перетворення масиву в піраміду. Включення/виключення елементів з 

піраміди. 

35. Багатогілкові дерева. Основні визначення. 

36. Засоби опрацювання багатогілкових дерев.  

37. Перетворення довільного дерева до бінарного.  

38. В-дерева. Визначення та властивості В-дерева. 

39.  Операція пошуку в В-дереві.  

40. Додавання в В-дерево. 

41.  Видалення з В-дерева. 

42. Різновиди хеш-функцій.  

43. Мутиплікативна схема хешування.  

44. Колізія.  

45. Ідеальне хешування.  

46. Хеш-таблиці. Основні визначення та алгоритми побудови.  

47. Метод ланцюгів.  

48. Метод відкритої адресації. Лінійне та квадратичне пробування. 

49. Графи як структури даних. Основні поняття теорії графів. 

Термінологія.  

50. Структури даних для представлення графів.  

51. Матриця приєднань.  

52. Список приєднань.   
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53. Абстрактні типи даних для орієнтовних графів.  

54. Задача знаходження найкоротшого шляху.  

55. Обґрунтування алгоритму Дейкстри.  

56. Час виконання алгоритму Дейкстри. 
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Відповідність підсумкової семестрової рейтингової оцінки в балах оцінці за 

національною шкалою та шкалою ECTS 

 

Оцінка  
в балах 

Оцінка 
за 

національною 
шкалою 

Оцінка 
за шкалою ECTS 

Оцінка Пояснення 
90-100 

Відмінно 
A Відмінно 

(відмінне виконання лише з 
незначною кількістю помилок) 

82 – 89 Добре B Дуже добре  
(вище середнього рівня з 

кількома помилками) 
75 – 81 C Добре 

(в загальному вірне виконання з  
певною кількістю суттєвих 

помилок) 
67 – 74 Задовільно D Задовільно 

(непогано, але зі значною 
кількістю недоліків) 

60 – 66 E Достатньо 
(виконання задовольняє 
мінімальним критеріям) 

35 – 59 Незадовільно 
 
 

FX Незадовільно 
(з можливістю повторного 

складання) 
1 – 34 F 

Незадовільно 

(з обов’язковим  повторним курсом) 
Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в балах, за національною 

шкалою та шкалою ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, 
навчальної картки та залікової книжки студента. 

Підсумкова семестрова рейтингова оцінка заноситься до залікової книжки 
та навчальної картки студента, наприклад, так: 92/Відм./А, 87/Добре/В, 
79/Добре/С, 68/Задов./D, 65/Задов./Е тощо..  

Підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни визначається як 
середньоарифметична оцінка з підсумкових семестрових рейтингових оцінок у 
балах (з цієї дисципліни – за перший та другий семестри) з наступним її 
переведенням в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS. 
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