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Загальна кількість годин 180

Загальний опис навчальної дисципліни
Анотація курсу. При проходженні даної дисципліни, студенти 

познайомляться з поняттям «алгоритм», класичними алгоритмами та структурами 
даних, підходами до побудови та аналізу алгоритмів, підходами до автоматизації 
проектування алгоритмів. На лабораторних заняттях опанують етапи розв’язання 
алгоритмічних задач. В курсі передбачений контроль якості отриманих знань у 
вигляді модульних контрольних робіт.

Метою вивчення дисципліни є ознайомлення з процесом формалізації поняття 
„алгоритм” на основі алгоритмічних моделей та навчання' методам розробки 
ефективних алгоритмів.

Завдання дисципліни полягає у ознайомленні з поняттям алгоритму, його 
властивостями та різними підходами щодо уточнення цього фундаментального в 
курсі інформатики поняття, ознайомленні з поняттям складності алгоритму та 
методами розробки ефективних алгоритмів, набутті практичних навичок
визначення складності алгоритмів та використання методів розробки ефективних 
алгоритмів.

Результати навчання (компетентності)
Компетентності, які студент набуде в результаті вивчення дисципліни

Спеціальність
Загальні

компетентності (ЗК)
Спеціальні (фахові) 

компетентності (ФК) Результати навчання (РН)

051 Економіка ЗКЗ. Здатність до 
абстрактного мислення, 
аналізу та синтезу 
ЗК7. Навички 
використання 
інформаційних і 
комунікаційних 
технологій
ЗК8. Здатність до 
пошуку, оброблення та

ФК6. Здатність 
застосовувати 
економікоматематичні 
методи та моделі для 
вирішення 
економічних задач 
ФК15. Здатність 
створювати та оцінювати 
моделі економічних 
процесів як аналітично так

РН12. Застосовувати набуті теоретичні 
знання
для розв’язання практичних завдань та 
змістовно інтерпретувати отримані 
результати
РН21. Вміти абстрактно мислити, 
застосовувати
аналіз та синтез для виявлення ключових 
характеристик економічних систем 
різного
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аналізу і рівня, а також особливостей поведінки їх
інформації з різних з використанням суб'єктів
джерел універсальних програмних РН25. Створювати та оцінювати моделі

засобів і аналітичних економічних процесів як аналітично так і
платформ, що 3
застосовуються для використанням універсальних
аналізу даних. програмних
ФК19. Здатність засобів і аналітичних платформ, що
здійснювати побудову застосовуються для аналізу даних.
моделей РН28. Здійснювати побудову моделей
складних задач прийняття складних задач прийняття рішень.
рішень.

Орієнтовний перелік тем лекцій
1. Поняття про алгоритм. Еволюція поняття алгоритм
2. Обчислювальні функції як алгоритмічна модель
3. Алгоритмічні моделі на основі детермінованих пристроїв. Фінітний 

комбінаторний процес Поста.
4. Алгоритмічні моделі на основі детермінованих пристроїв. Абстрактна 

обчислювальна машина Тьюрінга.
5. Алгоритмічні моделі на основі детермінованих пристроїв. Універсальна 

абстрактна обчислювальна машина Тьюрінга.
6. Складність алгоритмів. Ємкісна і часова характеристики складності 

алгоритмів.
7. Введення в програмування мовою Python
8. Колекції у мові Python
9. Робота з файлами у мові Python. Винятки.
10. Робота з файлами у Python
11. Регулярні вирази. Функції. Лямбди
Орієнтовний перелік тем лабораторних занять
1. Властивості алгоритмів. Вимоги до алгоритмів. Підходи до визначення 

алгоритму.
2. Обчислювальні функції як алгоритмічна модель
3. Алгоритмічні моделі на основі детермінованих пристроїв. Фінітний 

комбінаторний процес Поста.
4. Алгоритмічні моделі на основі детермінованих пристроїв. Абстрактна 

обчислювальна машина Тьюрінга.
5. Алгоритмічні моделі на основі детермінованих пристроїв. Універсальна 

абстрактна обчислювальна машина Тьюрінга.
6. Складність алгоритмів. Ємкісна і часова характеристики складності 

алгоритмів.
7. Введення в програмування мовою Python
8. Колекції у мові Python
9. Робота з файлами у мові Python. Винятки.
10. Робота з файлами у Python

Політика курсу
S  Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання. За пропуски 
занять без поважної причини здобувач вищої освіти буде неатестований з даної



з

дисципліни. Усі пропущені заняття мають бути відпрацьовані під час консультацій 
або на Освітньому порталі університеті.
S  Через об’єктивні причини (наприклад, карантин, хвороба, участь у конференції, 
науковому проекті, міжнародному стажуванні) навчання може відбуватись в on-line 
формі на Освітньому порталі ТДАТУ з використанням системи Moodle або за 
посередництва інших інформаційно-комунікаційних платформ чи технологій за 
погодженням із викладачем курсу.
S  Списування під час виконання контрольних заходів, диференційованого заліку та 
екзамену заборонені, зокрема із використанням мобільних гаджетів, комунікаційних 
засобів тощо.
S  Презентації та виступи мають бути авторськими (оригінальними).
S  3добувач вищої освіти повинен дотримуватися академічної етики: виявляти 
дисциплінованість, вихованість, доброзичливість, чесність, відповідальність, 
дбайливо ставитись до обладнання та книжкового фонду ТДАТУ, виконувати графік 
освітнього процесу.
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