
Інформаційний пакет освітніх компонент навчального плану 

освітньо-професійної програми «Комп’ютерні науки» 
                                                                                 (назва) 

Освітнього рівня   Перший (бакалаврський) рівень________________________________ 

Спеціальності        122 Комп'ютерні науки_________________________________________ 

Галузь знань          12 Інформаційні технології______________________________________ 

 

1. Назва освітньої компоненти   ___Прикладні алгоритми та структури даних__________ 
                                                                                                  (назва дисципліни) 

 

2. Тип  основна, вибіркова (вказати)                                                                                                                                                                                

 

3. Обсяг: 
Кредитів ECTS Годин 

За видами занять: 

Лекцій Семінар 
Практичних 

занять 

Лабораторних 

занять 

Самостійна 

підготовка 

3 90 - - 60 - 30 

4. Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі 

Освітні 

компоненти, які 

передують 

вивченню 

1. Прикладне програмування Java.  

Освітні 

компоненти для 

яких є базовою 

1. Основи інженерії програмного забезпечення,  

2. Комп'ютерна графіка та обробка зображень,  

3. Серверне програмування,  

4. Штучний інтелект,  

5. Програмування мобільних пристроїв,  

6. Парадигми комп'ютерної обробки даних 

5. Компетенції відповідно до ОПП та вимог роботодавців: 

Компетенції відповідно до ООП 

Знати Вміти 

1.СК3. Знання базових понять теорії алгоритмів, формальних моделей  

алгоритмів, примітивно рекурсивних, питань обчислюваності, 

розв’язності та  нерозв’язності масових проблем, понять часової та 

1.СК3. Використовувати формальні моделі алгоритмів, проектувати, 

розробляти й аналізувати алгоритми, оцінювання їх ефективності та 

складності 
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просторової складності алгоритмів при розв’язуванні обчислювальних 

задач 

Компетенції відповідно до вимог роботодавців 

1. Уміння логічного мислення, побудови логічних висновків, побудова 

моделі алгоритмічного обчислення 

1. Уміння логічного мислення, побудови логічних висновків, побудова 

моделі алгоритмічного обчислення 

2. Розробка ефективних алгоритмів та програм на їх основі 2. Розробка ефективних алгоритмів та програм на їх основі 

3. Використання ефективних алгоритмів пошуку та сортування на мові 

Java, дослідження ефективності розроблених алгоритмів, уміння 

знаходити шляхи їх вдосконалення 

3. Використання ефективних алгоритмів пошуку та сортування на мові 

Java, дослідження ефективності розроблених алгоритмів, уміння 

знаходити шляхи їх вдосконалення 

4. Уміння застосовувати базову структуру даних "масив", "стек", 

"черга", "зв’язаний список" на практиці в програмних проектах Java 

4. Уміння застосовувати базову структуру даних "масив", "стек", 

"черга", "зв’язаний список" на практиці в програмних проектах Java 

6. Результати навчання відповідно до ОПП 

1. ПР5. Проектувати, розробляти та аналізувати алгоритми розв’язання обчислювальних та логічних задач, оцінювати ефективність та складність 

алгоритмів на основі застосування формальних моделей алгоритмів та обчислюваних функцій. 

7. План вивчення освітньої компоненти 

Змістовний 

розділ  
Вид заняття Тема  Знати Вміти  

План 

заняття 

Лекція, 

методична 

розробка 

Розділ 1 

 

Практичне 

заняття 1 

Тема 1. Поняття 

алгоритму та структури 

даних. Cтруктура даних 

"масив" 

1. Алгоритми та 

структури даних у 

життєвому циклі 

розробки програмного 

забезпечення 

2. Cтруктура даних 

"масив": характеристики, 

базові операції, код на 

Java, ефективність 

 

Знати:поняття алгоритму та 

структури даних, етапи 

життєвого циклу 

програмного забезпечення; 

модульний принцип 

побудови програм, принцип 

абстракції та закриття 

інформації, поняття 

абстрактного типу даних 

(АТД); властивості та 

операції над структурою 

даних "масив" 

 

Уміти: використовувати  

знання принципів ООП, 

життєвого циклу та 

властивостей 

програмування при 

створенні програмних  

рішень, створенні 

структури даних "масив" 

 

http://dl.dut.edu
.ua/course/view

.php?id=2938 

http://dl.dut.edu.ua/c
ourse/view.php?id=2

938 

Практичне 

заняття 2 

Тема 2. Алгоритми 

пошуку та сортуваня 

Знати:  призначення 

алгоритмів лінійного та 

Уміти:  Використовувати  

алгоритми пошуку та 

http://dl.dut.edu
.ua/course/view

.php?id=2938 

http://dl.dut.edu.ua/c
ourse/view.php?id=2

938 
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1. Прості алгоритми 

пошуку та сортування 

даних 

2. Імплементація 

алгоритмів в операціях 

структури даних "масив" 

 

бінарного пошуку, 

сортування даних; 

відмінності між 

алгоритмами, засоби 

вимірювання їх ефективності 

на мові Java;  

 

сортування в операціях над 

структурою даних "масив"; 

вимірювати час виконання 

базових операцій в 

структурі даних "масив" 

 

Практичне 

заняття 3 

Тема 3. Дослідження та 

аналіз ефективності 

алгоритмів, коду програм 

Java 

1. Поняття ефективності 

алгоритму, способи її 

оцюнювання 

2. О-синтаксис (нотація) 

для позначення 

ефективності алгоритмів 

 

Знати:   поняття 

ефективного та 

неефектинвого алгоритму, 

способи оцінки ефективності 

алгоритмів; поняття о-

синтаксису; оцінювання 

ефективності кодів Java 

 

Уміти: застосовувати о-

синтаксис для оцінки 

ефективності алгоритмів та 

кодів програм на Java 

 http://dl.dut.edu
.ua/course/view

.php?id=2938 

http://dl.dut.edu.ua/c
ourse/view.php?id=2

938 

Практичне 

заняття 4 

Тема 4. Cтруктура даних 

"стек": характеристики, 

базові операції, код на 

Java, ефективність 

1. Призначення 

структури даних "стек", 

принцип його роботи 

2. Програмна реалізація 

стеку та базових операцій 

 

Знати: призначення стеку та 

принцип його роботи; 

ефективність операцій; 

 

Уміти: Використовувати  

готову реалізація стеку в 

програмних проектах на 

java 

 http://dl.dut.edu

.ua/course/view
.php?id=2938 

http://dl.dut.edu.ua/c

ourse/view.php?id=2
938 

Практичне 

заняття 5 

Тема 5. Cтруктура даних 

"черга": характеристики, 

базові операції, код на 

Java, ефективність 

1. Призначення 

структури даних "черга", 

принцип її роботи 

2. Програмна реалізація 

Знати: призначення черги та 

принцип її роботи; 

ефективність операцій; 

 

 

Уміти: Використовувати  

готову реалізація черги в 

програмних проектах на 

java http://dl.dut.edu

.ua/course/view

.php?id=2938 

http://dl.dut.edu.ua/c

ourse/view.php?id=2

938 
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черги та базових 

операцій 

 

Практичне 

заняття 6 

Тема 6. Cтруктура даних 

"зв'язаний список": 

характеристики, базові 

операції, код на Java, 

ефективність 

1. Призначення 

структури даних 

"зв'язаний список", 

принцип її роботи 

2. Програмна реалізація 

зв'язаного списку та 

базових операцій 

3. Різновиди зв'язаного 

списку 

 

Знати: призначення 

зв'язаного списку та принцип 

його роботи; ефективність 

операцій;  

 

Уміти: Використовувати  

готову реалізація 

зв'язаного списку в 

програмних проектах на 

java 

 

http://dl.dut.edu
.ua/course/view

.php?id=2938 

http://dl.dut.edu.ua/c
ourse/view.php?id=2

938 

Практичне 

заняття 7 

Тема 7. Рекурсивні 

операції в алгоритмах та 

структурах даних 

1. Поняття рекурсії 

2. Характеристики 

рекурсивних методів та 

алгоритмів 

3. Двійковий пошук та 

сортування злиттям на 

базі рекурсії 

 

Знати: поняття рекурсії, 

способах застосування в 

алгоритмах пошуку та 

сортування; оцінка 

ефективності рекурсивного 

підходу, межі застосування. 

 

Уміти: Використовувати  

рекурсивний підхід для 

реалізації методів 

сортування та пошуку в 

структурах даних на Java; 

оцінювати затрату ресурсів 

під час роботи 

рекурсивних методів. 

 

http://dl.dut.edu
.ua/course/view

.php?id=2938 

http://dl.dut.edu.ua/c
ourse/view.php?id=2

938 

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 
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1. Структуры данных и алгоритмы в Java. Классика Computers Science. 2-е издание Роберт Лафоре Рік видання: 2016 704 с. 

2. Algorithms (4th Edition) 4th Edition by Robert Sedgewick (Author), Kevin Wayne (Author), Hardcover: 976 pages, Publisher: Addison-Wesley 

Professional; 4th edition (March 19, 2011) 

3. Intro to Java Programming, Comprehensive Version (10th Edition) 10th Edition, by Daniel Liang, 1344 pages, Publisher: Pearson; 10 edition , 2014 

4. Ресурси навчального сайту dl.dut.edu.ua 

 

10. Методи оцінювання, підсумкові звітності за освітньою компонентою 

( заліки, заліки, курсові проекти, тестування) 

2 семестр - залік 

11. Матеріально-технічне забезпечення освітньої компоненти 

Лабораторія (ауд.132), оснащена: 

1. Персональні компьютери HP – 20 шт. 

2. Java SE Development Kit 8u221 

3. Інтегроване середовище розробника IDE Eclipse 

4. Лабораторія оснащена можливістю підключення персональних ноутбуків 

 

 

Інформаційний пакет освітньої компоненти, яка викладається англійською мовою, додатково розміщується на сторінці 

кафедри на англійській мові 

 

 

 


