
1. Назва модуля: Елементи алгоритмізації 
2. Код модуля:  
3. Тип модуля: обов’язковий 
4. Рівень модуля: перший (бакалаврський) 
5. Семестр: 4 
6. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4), аудиторні 

години – 48(лекції – 16 год., лабораторні заняття – 32 год., самостійна робота – 72 год.). 
7. Лектори: канд. пед. наук, доцент Шаран О.В., ст. викладач Салань Н.В. 
8. Результати навчання:  
У результаті вивчення модуля студент повинен:  
знати: сутність поняття інформаційної моделі задачі; поняття алгоритму, 

властивості алгоритму, способи та форми подання алгоритму; базові структури 
алгоритмів; основні етапи розв'язування задачі з використанням комп’ютера; ідеї та 
принципи технології структурного підходу до побудови алгоритмів; сутність методу 
покрокової деталізації. 

уміти: застосовувати різні форми запису алгоритмів і переходити від однієї форми 
запису до іншої; використовувати прості й складені умови під час побудови алгоритмів; 
складати й формально виконувати лінійні, розгалужені, циклічні алгоритми, 
використовувати допоміжні алгоритми.  

9. Спосіб навчання: аудиторні заняття та самостійна робота студентів 
10. Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: інформатика, 

математичні основи інформатики. 
11. Зміст навчального модуля: Поняття алгоритму. Властивості алгоритмів. 

Способи запису алгоритмів. Використання блок-схем для побудови алгоритмів. Базові 
структури алгоритмів. Основні етапи розв’язування задач за допомогою комп’ютера. 
Метод покрокової деталізації. Поняття про моделювання. Створення і налагодження 
алгоритмів. Створення і налагодження лінійних алгоритмів. Алгоритми з розгалуженнями. 
Алгоритми з повтореннями: цикли з передумовою, цикли з післяумовою, цикли з 
параметром. Вкладені цикли.  Використання допоміжних алгоритмів. Алгоритми з 
використанням табличних величин. Одновимірні і двовимірні масиви. Побудова масивів. 
Упорядкування і відшукання даних у масиві. Сортування методом “бульбашки”, 
сортування вставками, сортування вибором. Підрахунок перестановок. Підсумовування 
рядів масиву. Алгоритм наближеного обчислення кореня алгебраїчного рівняння. 

12. Рекомендована література: 
1) Караванова Т.П. Інформатика. Збірник вправ та задач з алгоритмізації та 

програмування: Навчальний посібник / Т.П. Караванова. – Шепетівка: ПП Шестопалов 
Є.А., 2008. – 152 с. 

2) Корнієнко М.М. Інформатика. Основи алгоритмізації і програмування: Теоретичні 
основи, приклади та завдання, практичні роботи / М.М.Корнієнко, І.Д.Іванова. – Х.: Ранок, 
2009. – 48 с. 

3) Овсяк В. Алгоритми: аналіз методів, алгебра впорядкувань, моделі, 
моделювання / В.Овсяк. – Львів, 1996. – 132 с. 

4) Следзінський І.Ф., Василенко Я.П. Основи інформатики / І.Ф.Следзінський, 
Я.П.Василенко. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2003. – 160 с. 

5) Федько В.В., Плоткін В.І. Основи алгоритмізації та програмування / В.В. Федько, 
В.І. Плоткін. – Х.: Ранок, 2003. – 192 с. 

13. Форми та методи навчання: лекції, лабораторні роботи, самостійна робота. 
14. Методи і критерії оцінювання: оцінювання навчальних досягнень студентів 

здійснюється за 100-бальною шкалою, яка переводиться у 2-х бальну («зараховано», 
«незараховано»). Поточний контроль (100 %): самостійні і контрольна роботи, виконання 
лабораторних робіт; підсумковий контроль (залік). 

15.  Мова навчання: українська. 


