
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО

Факультет енергетики та комп’ютерних технологій 
Кафедра комп’ютерних наук

СИЛАБУС
з навчальної дисципліни

«Теорія алгоритмів»
(http://op.tsatu.edu.ua/course/view.php7icN773)

Викладач (і) д.пед.н., проф. Прийма Сергій Миколайович
http://www.tsatu.edu.ua/kn/people/prvima-serhii-mvkolaiovych/ 

Кількість кредитів 4
Загальна кількість годин 120

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)

122
«Комп’ютерні

науки»

ЗК1. Здатність до 
абстрактного мислення, 
аналізу та синтезу. 
ЗК2.3датність застосовувати 
знання у практичних 
ситуаціях.
ЗКЗ.Знання та розуміння 
предметної області та 
розуміння професійної 
діяльності.

ЗКб.Здатність вчитися й

ФКЗ. Здатність до 
логічного мислення, 
побудови логічних 
висновків, використання 
формальних мов і 
моделей алгоритмічних 
обчислень, проектування, 
розроблення й аналізу 
алгоритмів, оцінювання 
їх ефективності та 
складності, розв’язності

РН5. Проектувати, розробляти та 
аналізувати алгоритми розв’язання 
обчислю вальних та логічних задач, 
оціню вати ефективність та складність 
алгоритмів на основі застосування 
формальних моделей алгоритмів та 
обчислю ваних функцій.
РН9. Розробляти програмні моделі 
предметних середовищ, вибирати 
парадигму програмування з позицій 
зручності та якості застосування для
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оволодівати сучасними 
знаннями.

ЗК8. Здатність 
генерувати нові ідеї 
(креативність).
ЗК 11 .Здатність приймати 
обґрунтовані ріш ення.

та нерозв’язності 
алгоритмічних проблем 
для адекватного 
моделю вання предметних 
областей і створення 
програмних та 
інформаційних систем.

реалізації методів та алгоритмів 
розв’язання задач в галузі 
ком п’ютерних наук.

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. Складність алгоритмів. Асимптотична часова складність
8. Методи розробки ефективних алгоритмів. Декомпозиція.
9. Методи розробки ефективних алгоритмів. Метод розгалужень і меж.
10. Методи розробки ефективних алгоритмів. Динамічне програмування.

Орієнтовний перелік тем лабораторних занять
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. Складність алгоритмів. Асимптотична часова складність
8. Методи розробки ефективних алгоритмів. Декомпозиція.
9. Методи розробки ефективних алгоритмів. Метод розгалужень і меж.
10. Методи розробки ефективних алгоритмів. Динамічне програмування.

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



з

посередництва інших інформаційно-комунікаційних платформ чи технологій за 
погодженням із викладачем курсу.
^  Списування під час виконання контрольних заходів, диференційованого заліку та 
екзамену заборонені, зокрема із використанням мобільних гаджетів, комунікаційних 
засобів тощо.
^  Презентації та виступи мають бути авторськими (оригінальними).

Здобувач 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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