
Інформаційний пакет освітніх компонент навчального плану 

освітньо-професійної програми ____«ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»______ 
                                           (назва) 

Освітнього рівня   _____________бакалавр_________________ 

Спеціальності        ___________121 Інженерія програмного забезпечення__________ 

Галузь знань          ___________12  Інформаційні технології_____________ 

 

1. Назва освітньої компоненти   ______________Алгоритми і структури даних С++__________ 
                                                                                                  (назва дисципліни) 
 

2. Тип  основна, вибіркова (вказати)                                   основна_______________________________________________ 

 

3. Обсяг: 
Кредитів ECTS Годин 

За видами занять: 

Лекцій Семінар 
Практичних 

занять 

Лабораторних 

занять 

Самостійна 

підготовка 

5 150 18  18 36 78 

4. Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі 

Освітні 

компоненти, які 

передують 

вивченню 

1.  «Вища математика»;  

2. «Комп’ютерні дискретні структури». 

 

Освітні 

компоненти для 

яких є базовою 

1. «Програмування»; 
2.  «Об’єктно-орієнтоване програмування». 

5. Компетенції відповідно до ОПП та вимог роботодавців: 

Компетенції відповідно до ООП 

Знати Вміти 

1.Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

 

1.Здатність застосовувати фундаментальні і міждисциплінарні знання 

для успішного розв’язання завдань інженерії програмного забезпечення. 

2. Здатність до алгоритмічного та логічного мислення.   

Компетенції відповідно до вимог роботодавців 

1. Знання базових синтаксичних конструкцій, граматики, базових 
бібліотек С++. 

1. Здатність використовувати професійно профільовані знання й 

практичні навички з фундаментальних дисциплін в інформаційних 
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 процесах. 

2. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

4. Здатність розробляти алгоритми. 

5. Здатність використовувати у навчальній роботі необхідні комп'ютерні 

програмні продукти. 

  

6. Результати навчання відповідно до ОПП 

1.Знати і застосовувати відповідні математичні поняття, методи доменного, системного і об’єктно-орієнтованого аналізу та математичного 

моделювання для розробки програмного забезпечення. 

2. 

7. План вивчення освітньої компоненти 

Змістовний 

розділ  
Вид заняття Тема  Знати Вміти  

План 

заняття 

Лекція, 

методична 

розробка 

Розділ 1 

 

Лекція 1 

Тема: Арифметичні типи. 
Перерахований тип 

 

поняття арифметичних 

типів, способи задання 

арифметичних типів, 

алгоритми роботи з 

арифметичними типами; 

поняття перерахованого 

типу, способи задання 

перерахованого типу, 

алгоритми роботи з 

перерахованим типом. 

задавати арифметичні 

типи, виконувати операції 

над ними; задавати 

перерахований тип та 

виконувати операції над 

ним. 

 

  

Лекція 2 
Тема: Покажчики та 

посилання 

поняття покажчиків та 

посилань, способи задання 

покажчиків та посилань, 

алгоритми роботи з 

покажчиками та 

посиланнями. 

задавати покажчики та 

посилання, виконувати 

операції над ними. 

  

Лекція 3 

Тема: Статичні 
структури даних. Масиви 

  

поняття статичних структур 

даних, поняття масивів, 

способи задання масивів, 

алгоритми роботи з 

задавати масиви, 

виконувати операції над 

ними. 
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масивами. 

Лекція 4 
Тема: Розріджені масиви. 

Множини 

поняття розріджених 

масивів, способи задання 

розріджених масивів, 

алгоритми роботи з 

розрідженими масивами, 

поняття множин, способи 

задання множин, алгоритми 

роботи з множинами. 

задавати розріджені 

масиви, виконувати 

операції над ними, 

задавати множини, 

виконувати операції над 

ними. 

  

Лекція 5 

Тема: Структури. 

Об’єднання. Бітові типи. 

Таблиці 

 

поняття структур, об’єднань, 

бітових типів, таблиць, 

способи задання структур, 

об’єднань, бітових типів, 

таблиць, алгоритми роботи з 

структурами, об’єднаннями, 

бітовими типами, 

таблицями. 

задавати структури, 

об’єднання, бітові типи, 

таблиці, виконувати 

операції над ними. 

  

Лекція 6 

Тема: Напівстатичні 

структури. Динамічні, 

нелінійні структури 

даних 

поняття напівстатичних, 

динамічних, нелінійних 

структур, способи задання 

напівстатичних, динамічних, 

нелінійних структур, 

алгоритми роботи з 

напівстатичними, 

динамічними, нелінійними 

структурами.  

задавати напівстатичні, 

динамічні, нелінійні 

структури, виконувати 

операції над ними. 

 

  

Лекція 7 
Тема: Лінійні списки. 

Мультисписки. Стрічки 

поняття лінійних списків, 

мультисписків, стрічок, 

способи задання лінійних 

списків, мультисписків, 

стрічок, алгоритми роботи з 

лінійними списками, 

мультисписками, стрічками.  

задавати лінійні списки, 

мультисписки, стрічки, 

виконувати операції над 

ними. 

  

Лекція 8 
Тема: Динамічні 

структури. Графи. Дерева 

поняття динамічних 

структур, поняття графів та 

дерев, способи задання 

задавати графи та дерева, 

виконувати операції над 

ними. 
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графів та дерев, алгоритми 

роботи з графами та 

деревами. 

 

Лекція 9 Тема: Хешування даних 

поняття хешування даних, 

методи розв’язання колізій, 

оцінки якості хеш функцій. 

виконувати пошук даних за 

допомогою хешування, 

розв’язувати колізії, 

оцінювати якість хеш 

функцій. 

  

Практичне 

заняття 1 

Тема: Арифметичні типи. 
Перерахований тип 

 

поняття арифметичних 

типів, способи задання 

арифметичних типів, 

алгоритми роботи з 

арифметичними типами; 

поняття перерахованого 

типу, способи задання 

перерахованого типу, 

алгоритми роботи з 

перерахованим типом. 

задавати арифметичні 

типи, виконувати операції 

над ними; задавати 

перерахований тип та 

виконувати операції над 

ним. 

  

Практичне 

заняття 2 

Тема: Покажчики та 

посилання 

поняття покажчиків та 

посилань, способи задання 

покажчиків та посилань, 

алгоритми роботи з 

покажчиками та 

посиланнями. 

задавати покажчики та 

посилання, виконувати 

операції над ними. 

  

Практичне 

заняття 3 

Тема: Статичні 
структури даних. Масиви 

  

поняття статичних структур 

даних, поняття масивів, 

способи задання масивів, 

алгоритми роботи з 

масивами. 

задавати масиви, 

виконувати операції над 

ними. 

 

  

Практичне 

заняття  4 

Тема: Розріджені масиви. 

Множини 

поняття розріджених 

масивів, способи задання 

розріджених масивів, 

алгоритми роботи з 

розрідженими масивами, 

поняття множин, способи 

задання множин, алгоритми 

задавати розріджені 

масиви, виконувати 

операції над ними, 

задавати множини, 

виконувати операції над 

ними. 
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роботи з множинами. 

Практичне 

заняття  5 

Тема: Структури. 

Об’єднання. Бітові типи. 

Таблиці 

 

поняття структур, об’єднань, 

бітових типів, таблиць, 

способи задання структур, 

об’єднань, бітових типів, 

таблиць, алгоритми роботи з 

структурами, об’єднаннями, 

бітовими типами, 

таблицями. 

задавати структури, 

об’єднання, бітові типи, 

таблиці, виконувати 

операції над ними. 

  

Практичне 

заняття  6 

Тема: Напівстатичні 

структури. Динамічні, 

нелінійні структури 

даних 

поняття напівстатичних, 

динамічних, нелінійних 

структур, способи задання 

напівстатичних, динамічних, 

нелінійних структур, 

алгоритми роботи з 

напівстатичними, 

динамічними, нелінійними 

структурами.  

задавати напівстатичні, 

динамічні, нелінійні 

структури, виконувати 

операції над ними. 

 

  

Практичне 

заняття  7 

Тема: Лінійні списки. 

Мультисписки. Стрічки 

поняття лінійних списків, 

мультисписків, стрічок, 

способи задання лінійних 

списків, мультисписків, 

стрічок, алгоритми роботи з 

лінійними списками, 

мультисписками, стрічками.  

задавати лінійні списки, 

мультисписки, стрічки, 

виконувати операції над 

ними. 

  

Практичне 

заняття  8 

Тема: Динамічні 

структури. Графи. Дерева 

поняття динамічних 

структур, поняття графів та 

дерев, способи задання 

графів та дерев, алгоритми 

роботи з графами та 

деревами. 

задавати графи та дерева, 

виконувати операції над 

ними. 

 

  

Практичне 

заняття  9 
Тема: Хешування даних 

поняття хешування даних, 

методи розв’язання колізій, 

оцінки якості хеш функцій. 

виконувати пошук даних за 

допомогою хешування, 

розв’язувати колізії, 

оцінювати якість хеш 

функцій. 

  



 6 

Лабораторне 

заняття 1 
Тема: Арифметичні типи 

поняття арифметичних 

типів, способи задання 

арифметичних типів, 

алгоритми роботи з 

арифметичними типами. 

задавати арифметичні 

типи, виконувати операції 

над ними. 

  

Лабораторне 

заняття 2 

Тема: Перерахований тип 

 

поняття перерахованого 

типу, способи задання 

перерахованого типу, 

алгоритми роботи з 

перерахованим типом. 

задавати перерахований 

тип та виконувати операції 

над ним; застосовувати 

алгоритми роботи з 

перерахованим типом на 

мові С++. 

  

Лабораторне 

заняття 3 

Тема: Покажчики та 

посилання 

поняття покажчиків та 

посилань, способи задання 

покажчиків та посилань, 

алгоритми роботи з 

покажчиками та 

посиланнями. 

задавати покажчики та 

посилання, виконувати 

операції над ними; 

застосовувати алгоритми 

роботи з покажчиками та 

посиланнями на С++. 

  

Лабораторне 

заняття 4 

Тема: Статичні 
структури даних.  

  

поняття статичних структур 

даних,  способи задання 

статичних структур. 

задавати статичні 

структури даних, 

застосовувати алгоритми 

роботи з статичними 

даними на С++. 

 

  

Лабораторне 

заняття 5 
Тема: Масиви 

поняття масивів, способи 

задання масивів, алгоритми 

роботи з масивами. 

задавати масиви, 

виконувати операції над 

ними; застосовувати 

алгоритми роботи з 

масивами на С++. 

 

  

Лабораторне 

заняття 6 
Тема: Розріджені масиви 

поняття розріджених 

масивів, способи задання 

розріджених масивів, 

алгоритми роботи з 

розрідженими масивами. 

задавати розріджені 

масиви, виконувати 

операції над ними на мові 

С++. 

  

Лабораторне 

заняття 7 
Тема: Множини 

поняття множин, способи 

задання множин, алгоритми 

задавати множини, 

виконувати операції над 
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роботи з множинами. ними; застосовувати 

алгоритми роботи з 

множинами на С++. 

Лабораторне 

заняття 8 
Тема: Структури 

поняття структур, способи 

задання структур, алгоритми 

роботи з структурами. 

задавати структури, 

виконувати операції над 

ними; застосовувати 

алгоритми роботи з 

структурами, на С++. 

  

Лабораторне 

заняття 9 
Тема: Об’єднання 

поняття об’єднань, способи 

задання об’єднань, 

алгоритми роботи з 

об’єднаннями. 

Задавати об’єднання, 

виконувати операції над 

ними; застосовувати 

алгоритми роботи з 

об’єднаннями на С++. 

  

Лабораторне 

заняття 10 

Тема: Бітові типи. 

Таблиці 

поняття бітових типів, 

таблиць, способи задання 

бітових типів, таблиць, 

алгоритми роботи з бітовими 

типами, таблицями. 

задавати бітові типи, 

таблиці, виконувати 

операції над ними; 

застосовувати алгоритми 

роботи з бітовими типами, 

таблицями на С++. 

  

Лабораторне 

заняття 11 

Тема: Напівстатичні 

структури 

поняття напівстатичних 

структур, способи задання 

напівстатичних структур, 

алгоритми роботи з 

напівстатичними 

структурами.  

задавати напівстатичні, 

структури, виконувати 

операції над ними; 

застосовувати алгоритми 

роботи з напівстатичними, 

структурами на С++. 

 

  

Лабораторне 

заняття 12 

Тема: Динамічні, 

нелінійні структури 

даних 

поняття нелінійних структур, 

способи задання динамічних, 

нелінійних структур, 

алгоритми роботи з 

динамічними, нелінійними 

структурами. 

задавати динамічні, 

нелінійні структури, 

виконувати операції над 

ними; застосовувати 

алгоритми роботи з 

динамічними, нелінійними 

структурами на С++. 

 

  

Лабораторне 

заняття 13 
Тема: Лінійні списки 

поняття лінійних списків, 

способи задання лінійних 

задавати лінійні списки, 

мультисписки, стрічки, 
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списків, алгоритми роботи з 

лінійними списками.  

виконувати операції над 

ними; застосовувати 

алгоритми роботи з 

лінійними списками, 

мультисписками, 

стрічками на С++. 

Лабораторне 

заняття 14 
Тема: Мультисписки 

поняття мультисписків, 

способи задання 

мультисписків, алгоритми 

роботи з мультисписками. 

задавати мультисписки, 

виконувати операції над 

ними; застосовувати 

алгоритми роботи з 

мультисписками на С++. 

  

Лабораторне 

заняття 15 
Тема: Стрічки 

поняття стрічок, стрічок, 

алгоритми роботи з 

стрічками. 

задавати стрічки, 

виконувати операції над 

ними; застосовувати 

алгоритми роботи з 

стрічками на С++. 

  

Лабораторне 

заняття 16 
Тема: Хешування даних 

поняття хешування даних, 

методи розв’язання колізій, 

оцінки якості хеш функцій. 

виконувати пошук даних за 

допомогою хешування, 

розв’язувати колізії, 

оцінювати якість хеш 

функцій. 

  

Лабораторне 

заняття 17 

Тема: Динамічні 

структури. Графи 

поняття динамічних 

структур, поняття, способи 

задання графів, алгоритми 

роботи з графами. 

задавати графи,виконувати 

операції над ними; 

застосовувати алгоритми 

роботи з графами на С++. 

 

  

Лабораторне 

заняття 18 

Тема: Динамічні 

структури. Дерева 

поняття динамічних 

структур та дерев, способи 

дерев, алгоритми роботи з 

деревами. 

задавати дерева, 

виконувати операції над 

ними; застосовувати 

алгоритми роботи з 

деревами на С++. 

 

  

      

Самостійна 

робота 

Тема.1 Основні поняття 

структур даних.  

Тема 2. Розробка 

1. поняття структур даних,  

способи задання структур. 

2. поняття лінійних, 

1. задавати структури, 

виконувати операції над 

ними; застосовувати 
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лінійних, розгалужених 

та циклічних алгоритмів. 

Тема 3. Методи аналізу 

алгоритмів.  

Тема 4. Оцінка 

трудомісткості 

алгоритмів.  

 Тема 5. Алгоритми 

сортування.  

Тема 6. Алгоритми 

пошуку (порівняння).  

Тема 7. Імовірнісні 

алгоритми.  

Тема 8. Способи 

конструювання 

ефективних алгоритмів. 

розгалужених і циклічних 

алгоритмів. 

3. поняття аналізу 

алгоритмів, основні методи 

аналізу. 

4. поняття оцінки 

трудомісткості алгоритмів. 

5. поняття сортування, 

класифікація алгоритмів 

сортування. 

6. поняття алгоритму 

пошуку по одному та К 

ключами. 

7. поняття імовірнісних 

алгоритмів. 

8. поняття ефективних 

алгоритмів, способи 

конструювання ефективних 

алгоритмів. 

алгоритми роботи з 

структурами, на С++. 

2. складати схеми лінійних 

алгоритмів та описувати їх 

алгоритмічною мовою. 

3. застосовувати основні 

методи аналізу алгоритмів. 

4. основні методи оцінки 

алгоритмів. 

5. застосовувати алгоритми 

сортування, а саме 

бульбашки, вставкою, 

вибором, Шеллом та інші. 

6. застосовувати алгоритми 

по одному та К ключами. 

7. застосовувати та 

задавати імовірнісних 

алгоритмів до розв’язання 

задач. 

8. застосовувати способи 

конструювання 

ефективних алгоритмів до 

розв’язання задач на С++. 

 

8. Мова вивчення освітньої компоненти 

(українська, англійська, розділи, що викладаються англійською мовою) 

українська 

 

9. Інформаційне забезпечення освітньої компоненти 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси: вказати підручники, навчальні посібники не пізніше 2010 року видання, які є у нас у бібліотеці 

на державній мові; електронні ресурси, посилання, електронна бібліотека ДУТ, іншомовні джерела 

1. Онищенко В.В., Коник Р.С. Алгоритми і структури даних   лектронний ресурс  : навч. посіб. − К. : ДУТ, 2017. − 66 с.  

2. Коротєєва Т. О.  Алгоритми та структури даних   лектронний ресурс  : навч. посіб. – Л.: Вид. Львівської політехніки,  2014. – 140с. 

 

 


