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Вступ 

 

Анотація 

Навчальна дисципліна "Теорія алгоритмів" є однією із складових 

комплексної підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти галузі знань 12 – "Інформаційні технології" спеціальності 

126 – "Інформаційні системи та технології" освітньої програми 

"Інформаційні системи та технології". 

Вона є теоретичною основою для майбутньої професійної діяльності 

фахівців ІТ-галузі та опанування навичок, необхідних для подальшого 

навчання. Підчас вивчення дисципліни у студентів формується система 

теоретичних знань і практичних навичок з основ теорії алгоритмів, 

включаючи вивчення формальних моделей алгоритмів та алгоритмічно 

обчислюваних функцій, питань обчислюваності, розв’язності та 

нерозв’язності масових проблем. 

Ключові слова: інформаційні системи та технології, алгоритми, 

алфавітні оператори, формальні алгоритмічні системи, рекурсивні функції, 

нормальні алгоритми, операторні алгоритми, машина Поста, машина 

Тюрінга, алгоритмічно нерозв’язні задачі, складність обчислень. 

 

Annotation 

The discipline "Theory of Algorithms" is one of the components of the 

complex of training applicants for the first (bachelor's) level of higher education in 

the field of knowledge 12 – "Information Technology" specialty 

126 – "Information systems and technologies" of the educational program 

"Information systems and technologies". 

It is the theoretical basis for the future professional activity of IT 

professionals and the acquisition of skills necessary for further training. While 

studying the discipline, students develop a system of theoretical knowledge and 

practical skills in the basic theories of algorithms, which include the study of 

formal models of algorithms and algorithmic computational functions, 

computational issues, solutions and misunderstandings of mass problems. 

Keywords: information systems and technologies, algorithms, alphabetical 

operators, formal algorithmic systems, recursive functions, normal algorithms, 

operator algorithms, Posta machine, Turing machine, algorithmically unsolvable 

problems, complexity of calculations. 
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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, спеціальність 

(освітня програма), 

освітній рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість 

кредитів – 6 
Галузь знань: 

12 –  "Інформаційні 

технології" 

Обов’язкова 

компонента ОП 

Модулів – 2 
Рік підготовки 

2-й 

Змістових 

модулів – 4 

Семестр 

3-й та 4-й 

Електронний адрес 

РПНД на сайті 

Університету: 

 

Спеціальність: 

126 – "Інформаційні 

системи та технології"  

 

Освітня програма: 

"Інформаційні системи 

та технології" 

Лекції 

30 
(по 15 годин 

у кожному 

семестрі) 

8 
(по 4 години 

у кожному 

семестрі) 

Практичні заняття 

– – 

Загальна кількість 

годин – 180 

Лабораторні заняття 

30 
(по 15 годин 

у кожному 

семестрі) 

8 
(по 4 години 

у кожному 

семестрі) 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 
 

аудиторних – 2; 
 

самостійної роботи 

студента – 4 

Рівень вищої освіти: 

Перший (бакалаврський) 

Самостійна робота 

120 
(по 60 годин 

у кожному 

семестрі) 

164 
(по 82 години 

у кожному 

семестрі) 

Вид контролю 

Залік в 3-у та екзамен в 

4-у семестрах 

Форма контролю 

Комбінована 
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2. Мета вивчення навчальної дисципліни 

 

Робоча програма навчальної дисципліни "Теорія алгоритмів" складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 12 – "Інформаційні 

технології" спеціальності 126 – "Інформаційні системи та технології" 

освітньої програми "Інформаційні системи та технології". Для зазначеної 

освітньої програми дисципліна є обов’язковою. 

 

Метою вивчення дисципліни "Теорія алгоритмів" є формування у 

студенів відповідно до освітньо-професійної програми "Інформаційні 

системи та технології" таких компетентностей: 

КЗ 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

КЗ 3. Здатність до розуміння предметної області та професійної 

діяльності. 

КЗ 5. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

 

3. Передумови для вивчення дисципліни 

Для вивчення дисципліни "Теорія алгоритмів" необхідно мати базові 

знання з курсів: "Вища математика" (функції, рекурсивні функції, множина), 

"Алгоритмізація та програмування" (поняття інформації, інтуїтивне уявлення 

про алгоритм, засоби представлення алгоритмів, базові управляючі 

алгоритмічні структури та обчислювальні процеси), "Дискретна математика" 

(графи, відношення). 

 

4. Очікувані результати навчання 

 

Вивчення навчальної дисципліни "Теорія алгоритмів" передбачає 

формування та розвиток у студентів таких результатів навчання: 

ПР 2. Застосовувати знання фундаментальних і природничих наук, 

системного аналізу та технологій моделювання, стандартних алгоритмів та 

дискретного аналізу при розв’язанні задач проектування і використання 

інформаційних систем та технологій. 

ПР 3. Використовувати базові знання інформатики й сучасних 

інформаційних систем та технологій, навички програмування, технології 

безпечної роботи в комп'ютерних мережах, методи створення баз даних та 

інтернет-ресурсів, технології розроблення алгоритмів і комп’ютерних 

програм мовами високого рівня із застосуванням об’єктно-орієнтованого 

програмування для розв’язання задач проектування і використання 

інформаційних систем та технологій. 

ПР 4. Проводити системний аналіз об’єктів проектування та 

обґрунтовувати вибір структури, алгоритмів та способів передачі 

інформації в інформаційних системах та технологіях.  
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5. Програма навчальної дисципліни 

МОДУЛЬ 1. 

Змістовний модуль 1. Інтуїтивне та математичне визначення 

алгоритму. 

Тема 1. Поняття алгоритму в його історичному розвитку. Сучасне 

поняття алгоритму. 

Виникнення поняття алгоритм. Етапи історичного розвитку поняття 

алгоритм. Методологічне і математичне значення алгоритму. Сучасний стан 

теорії алгоритмів. Області застосування теорії алгоритмів. 

Тема 2. Інтуїтивне поняття алгоритму. 

Основні вимоги, що пред’являються до алгоритмів. Засоби 

представлення алгоритмів. Мовний та блок-схемний засоби запису 

алгоритмів. Структурна методологія складання алгоритмів та теорема о 

структуризації як фундамент цієї методології. 

Тема 3. Основні поняття та визначення теорії алгоритмів. 

Базові поняття теорії алгоритмів: абстрактній алфавіт; слово; довжина 

слова; алфавітний оператор; однозначні та багатозначні алфавітні оператори; 

область визначення алфавітного оператора. Їх математичне обґрунтування. 

Тема 4. Алфавітні оператори та алгоритми. 

Алфавітні операторі, які кодують та здійснюють посимвольне 

відображення. Поняття декодування: принцип взаємної однозначності 

вхідного відображення та коду; нормальне кодування. Спряженні алфавітні 

оператори, їх граф-схеми. 

Способи представлення алфавітного оператора. Алгоритм як алфавітний 

оператор разом із правилами, які визначають його дію. Рівні та еквівалентні 

алгоритми. Детермінованість, масовість та результативність алгоритму. 

Поняття алгоритмічної системи, види алгоритмічних систем. 

Основна література до змістовного модуля: [1] стор. 6-17; [2] стор. 9-

19; [3] стор. 132-143; [4] стор. 3-20. 

Змістовний модуль 2. Основи теорії обчислюваності. 

Тема 5. Рекурсивні функції. 

Рекурсія та рекурсивні функції. Поняття обчислювальної функції. 

Область визначення рекурсивної функції. Усюди визначена і часткова 

функції. Тезиси Черча та Кліні. Базові елементарні рекурсивні функції: 

тотожно рівні нулю; тотожні; безпосереднього слідування. 

Операція суперпозиції. Операція примітивної рекурсії. Доведення 

примітивної рекурсивності простих арифметичних функцій: додавання; 

множення; зведення в ступінь. Значення поняття частково рекурсивної 

функції. 

Основна література до змістовного модуля: [1] стор. 17-24; [2] стор. 

34-38; [3] стор. 166-167; [4] стор. 21-27. 

МОДУЛЬ 2. 

Змістовний модуль 3. Класичні алгоритмічні системи. 

Тема 6. Нормальні алгоритми. 
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Алгоритмічні системи, які засновані на поняттях елементарний оператор 

і елементарний розпізнувч. Узагальнені нормальні алгоритми. Нормальні 

алгоритми Маркова. Граф-схеми відповідних алгоритмів. Принцип 

нормалізації. Композиції алгоритмів: суперпозиція; об’єднання; 

розгалуження; ітерація. Універсальні нормальні алгоритми, теорема Маркова 

про універсальний нормальний алгоритм. 

Основна література до теми: [1] стор. 45-53; [2] стор. 19-29; [4] стор. 

28-34. 

Тема 7. Машина Поста. 

Конструкція машини Поста. Поняття стана машини. Програма для 

машини Поста. Три варіанта роботи машини: результативна зупинка; 

безрезультативна зупинка; нескінченна робота. 

Запис чисел на стрічці машині Поста. Обчислення на машині Поста: 

задача додавання одиниці до числа в різноманітних випадках. Оптимізація 

програм для машини Поста методом поглинання. Обчислення на машині 

Поста: задача додавання двох чисел для різних початкових станів машини. 

Зв’язок понять алгоритм та машина Поста. Пропозиція Поста. 

Основна література до теми: [4] стор. 35-41; [6] стор. 7-70. 

Тема 8. Машина Тьюрінга. 

Конструкція машини Тьюрінга. Внутрішній та зовнішній алфавіти, 

конфігурація машини. Запис алгоритму, що виконує машина. Таблиця 

відповідності. 

Модифікації машини Тьюрінга: багатострічкова та універсальна 

машини. Композиції машин Тьюрінга. Операція множення та операція 

ітерації для машини Тьюрінга. 

Основна література до теми: [1] стор. 24-44; [2] стор. 38-40; [3] стор. 

143-166; [4] стор. 42-50. 

Тема 9. Операторні алгоритми. 

Основні положення про дану алгоритмічну систему. Правила запису 

алгоритмів Ван Хао. Основні положення про операторні алгоритми 

Ляпунова. Складання алгоритмів обчислення простих математичних виразів 

у алгоритмічній системі Ляпунова. 

Основна література до теми: [1] стор. 53-59; [4] стор. 51-54. 

Тема 10. Зв’язок між алгоритмічними системами. 

Зв’язок між алгоритмічними системами. 

Основна література до теми: [2] стор. 38-40; [3] стор. 181-187; [4] стор. 

55-58; [6] стор. 76-87. 

Змістовний модуль 4. Проблеми, що не мають алгоритму 

розв’язання. 

Тема 11. Нерозв’язність, часткова розв’язність. 

Поняття нерозв’язності та часткової розв’язності. Теореми Райса, Райса-

Шапіро. 

Основна література до теми: [1] стор. 83-91; [2] стор. 40-46; [3] стор. 

187-201; [4] стор. 58-61; [5]. 
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Тематичний план навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

Σ 

у тому числі 

Σ 

у тому числі 

л
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ц
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ак
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-

н
і 

ін
д

и
в
і-

д
у
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ьн
і 
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м

о
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ій
н

а 

р
о
б

о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

МОДУЛЬ 1 (третій семестр) 

Змістовний модуль 1. Інтуїтивне та математичне визначення алгоритму 

Тема 1. Поняття алгоритму в його 

історичному розвитку. Сучасне поняття 

алгоритму. Виникнення поняття алгоритм. 

Етапи історичного розвитку поняття алгоритм. 

Методологічне і математичне значення 

алгоритму. Сучасний стан теорії алгоритмів. 

Області застосування теорії алгоритмів. 

10 2 – 2 – 6 

24 1 

– 

1 

– 10 

Тема 2. Інтуїтивне поняття алгоритму. 

Основні вимоги, що пред’являються до 

алгоритмів. Засоби представлення алгоритмів. 

Мовний та блок-схемний засоби запису 

алгоритмів. Структурна методологія складання 

алгоритмів та теорема о структуризації як 

фундамент цієї методології. 

10 2 – 2 – 6 – – 12 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Тема 3. Основні поняття та визначення теорії 

алгоритмів. Базові поняття теорії алгоритмів: 

абстрактній алфавіт; слово; довжина слова; 

алфавітний оператор; однозначні та багатозначні 

алфавітні оператори; область визначення 

алфавітного оператора, його формалізація. 

12 2 – 2 – 8 

38 1 

– 

1 

– 12 

Тема 4. Алфавітні оператори та алгоритми. 

Алфавітні операторі, які кодують та здійснюють 

посимвольне відображення. Поняття декодуван-

ня: принцип взаємної однозначності вхідного 

відображення та коду; нормальне кодування. 

Спряженні алфавітні оператори, їх граф-схеми. 

10 2 – 2 – 6 – – 12 

Способи завдання алфавітного оператора. Алго-

ритм як алфавітний оператор разом із правилами, 

які визначають його дію. Рівні та еквівалентні 

алгоритми. Детермінованість, масовість та 

результативність алгоритму. Поняття алгоритміч-

ної системи, види алгоритмічних систем. 

10 2 – 2 – 6 – – 12 

Разом за змістовим модулем 1 52 10 – 10 – 32 62 2 – 2 – 58 

Змістовний модуль 2. Основи теорії обчислюваності 

Тема 5. Рекурсивні функції. Рекурсія та 

рекурсивні функції. Поняття обчислювальної 

функції. Область визначення рекурсивної 

функції. Усюди визначена і часткова функції. 

Тезиси Черча та Кліні. Базові елементарні 

рекурсивні функції: тотожно рівні нулю; тотожні; 

безпосереднього слідування. 

18 2 – 2 – 14 14 1 – 1 – 12 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Операція суперпозиції. Операція примітивної 

рекурсії. Доведення примітивної рекурсивності 

простих арифметичних функцій: додавання; 

множення; зведення в ступінь. Значення поняття 

частково рекурсивної функції. 

20 3 – 3 – 14 14 1 – 1 – 12 

Разом за змістовим модулем 2 38 5 – 5 – 28 28 2 – 2 – 24 

Разом за МОДУЛЕМ 1 90 15 – 15 – 60 90 4 – 4 – 82 

МОДУЛЬ 2 (четвертий семестр) 

Змістовний модуль 3. Класичні алгоритмічні системи 

Тема 6. Нормальні алгоритми. Алгоритмічні 

системи, які засновані на поняттях елементарні 

оператор та розпізнувч. Узагальнені нормальні 

алгоритми. Нормальні алгоритми Маркова. Граф-

схеми відповідних алгоритмів. Принцип нормалі-

зації. Композиції алгоритмів: суперпозиція; 

об’єднання; розгалуження; ітерація. Універсальні 

нормальні алгоритми. Теорема Маркова. 

12 2 – 4 – 6 

35 1 

– 1 – 12 

Тема 7. Машина Поста. Конструкція машини 

Поста. Поняття стана машини. Програма для 

машини Поста. Три варіанта роботи машини: 

результативна зупинка; безрезультативна 

зупинка; нескінченна робота. 

10 2 – 2 – 6 – 

1 

– 10 

Запис чисел на стрічці машині Поста. 

Обчислення на машині Поста: задачі додавання 

чисел для різних початкових станів машини. 

Оптимізація програм для машини Поста методом 

поглинання. 

10 2 – 2 – 6 – – 10 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Тема 8. Машина Тьюрінга. Конструкція 

машини Тьюрінга. Внутрішній та зовнішній 

алфавіти, конфігурація машини. Запис 

алгоритму, що виконує машина. Таблиця 

відповідності. 

10 2 – 2 – 6 

22 1 

– 

1 

– 10 

Модифікації машини Тьюрінга: багатострічкова 

та універсальна машини. Композиції машин 

Тьюрінга. Операція множення та операція 

ітерації для машини Тьюрінга. 

10 2 – 2 – 6 – – 10 

Тема 9. Операторні алгоритми. Основні 

положення про дану алгоритмічну систему. 

Правила запису алгоритмів Ван Хао. Основні 

положення про операторні алгоритми Ляпунова. 

Складання алгоритмів обчислення простих 

математичних виразів у алгоритмічній системі 

Ляпунова. 

11 2 – 3 – 6 

22 1 

– 1 – 10 

Тема 10. Зв’язок між алгоритмічними 

системами. 
5 1 – – – 4 – – – 10 

Разом за змістовим модулем 3 68 13 – 15 – 40 79 3 – 4 – 72 

Змістовний модуль 4. Проблеми, що не мають алгоритму розв’язання 

Тема 11. Нерозв’язність, часткова розв’яз-

ність. Поняття нерозв’язності та часткової 

розв’язності. Теореми Райса, Райса-Шапіро. 

22 2 – – – 20 11 1 – – – 10 

Разом за змістовим модулем 4 22 2 – – – 20 11 1 – 0 – 10 

Разом за МОДУЛЕМ 2 90 15 – 15 – 60 90 4 – 4 – 82 

РАЗОМ ПО КУРСУ: 180 30 – 30 – 120 180 8 – 8 – 164 
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Теми лабораторних занять 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

МОДУЛЬ 1 (третій семестр) 

Змістовний модуль 1. 

Інтуїтивне та математичне визначення алгоритму 

1 
Мовний та блок-схемний засоби запису 

обчислювальних та логічних алгоритмів. 
4 1 

2 
Кодування та декодування слів в абстрактних 

алфавітах 
2 

1 
3 

Представлення алгоритму у вигляді однозначних 

та багатозначних алфавітних операторів. 
2 

4 

Граф-схемне представлення спряженого 

алфавітного оператора в стандартному бінарному 

алфавіті. 

2 

Разом за змістовим модулем 1 10 2 

Змістовний модуль 2. 

Основи теорії обчислюваності 

5 

Алгоритм побудови найпростіших арифметичних 

функцій з використанням операції примітивної 

рекурсії. 

5 2 

Разом за змістовим модулем 2 5 2 

Разом за МОДУЛЕМ 1 15 4 

МОДУЛЬ 2 (четвертий семестр) 

Змістовний модуль 3. 

Класичні алгоритмічні системи 

6 
Побудова нормальних алгоритмів Маркова та їх 

граф-схем. 
2 

1 

7 Побудова композицій нормальних алгоритмів. 2 

8 Складання програм для машини Поста. 4 1 

9 Складання програм для машини Тьюрінга. 4 1 

10 Побудова операторних алгоритмів. 3 1 

Разом за змістовим модулем 3 15 4 

Разом за МОДУЛЕМ 2 15 4 

РАЗОМ ПО КУРСУ: 30 8 

 

Самостійна робота 

 

Одним з основних чинників забезпечення успішного засвоєння 

матеріалів навчальної дисципліни є самостійна робота студентів. 

Основними видами самостійної роботи є: 



14 

1. Вивчення лекційного матеріалу. 

2. Вивчення рекомендованої літератури. 

3. Вивчення термінів і основних понять з тем навчальної дисципліни. 

4. Підготовка до лабораторних занять і оформлення звітів з виконання 

кожної лабораторної роботи. 

5. Підготовка до модульного та підсумкового контролів з навчальної 

дисципліни. 

6. Систематизація вивченого матеріалу перед іспитом. 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

МОДУЛЬ 1 (третій семестр) 

Змістовний модуль 1. 

Інтуїтивне та математичне визначення алгоритму 

1 
Тема 1. Поняття алгоритму в його історичному 

розвитку. Сучасне поняття алгоритму. 
6 10 

2 Тема 2. Інтуїтивне поняття алгоритму. 6 12 

3 
Тема 3. Основні поняття та визначення теорії 

алгоритмів. 
8 12 

4 Тема 4. Алфавітні оператори та алгоритми. 12 24 

Разом за змістовим модулем 1 32 58 

Змістовний модуль 2. 

Основи теорії обчислюваності 

5 Тема 5. Рекурсивні функції. 28 24 

Разом за змістовим модулем 2 28 24 

Разом за МОДУЛЕМ 1 60 82 

МОДУЛЬ 2 (четвертий семестр) 

Змістовний модуль 3. 

Класичні алгоритмічні системи 

6 Тема 6. Нормальні алгоритми. 6 12 

7 Тема 7. Машина Поста. 12 20 

8 Тема 8. Машина Тьюрінга. 12 20 

9 Тема 9. Операторні алгоритми. 6 10 

10 Тема 10. Зв’язок між алгоритмічними системами. 4 10 

Разом за змістовим модулем 3 40 72 

Змістовний модуль 4. 

Проблеми, що не мають алгоритму розв’язання 

11 Тема 11. Нерозв’язність, часткова розв’язність. 20 10 

Разом за змістовим модулем 4 20 10 

Разом за МОДУЛЕМ 2 60 82 

РАЗОМ ПО КУРСУ: 120 164 
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6. Методи навчання, засоби діагностики результатів навчання та методи 

їх демонстрування 

 

Викладання дисципліни "Теорія алгоритмів" в рамках провадження 

освітньо-професійної програми "Інформаційні системи та технології" щодо 

підготовки фахівців з вищою освітою за спеціальністю 126 – "Інформаційні 

системи та технології" галузі знань 12 – "Інформаційні технології" першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти передбачає наступні форми організації 

навчання: 

1. лекційні заняття (16,67% від загальної кількості годин); 

2. лабораторні заняття (16,67% від загальної кількості годин); 

3. самостійна робота (66,67% від загальної кількості годин). 

Для поглибленого вивчення дисципліни рекомендується систематичне 

опрацювання додаткової літератури, фахових видань та використання 

ресурсів Інтернет. 

З метою роз’яснення найбільш складних питань дисципліни та 

підвищення якості виконання індивідуальних завдань проводяться групові та 

індивідуальні консультації за розкладом кафедри. 

Основними методами навчання з дисципліни є: 

1. Пояснювально-ілюстративний, коли знання з абстрактної теорії 

алгоритмів не просто повідомляють, а пояснюють, обґрунтовують, 

коментують. Робиться все, щоб було менше механічного запам’ятовування, а 

більше розуміння сутності. Метод навчання пов’язаний з використанням 

засобів наочності та репродуктивним характером засвоєння знань. 

2. Проблемний, основа якого полягає в утворенні у навчальному процесі 

пошукових ситуацій. Проблемний метод навчання розвиває активність, 

самостійність, творчі здібності. 

З метою роз’яснення найбільш складних питань дисципліни та 

підвищення якості виконання лабораторних завдань проводяться групові та 

індивідуальні консультації за розкладом кафедри. 

Під час карантину заняття проводяться у дистанційному режимі за 

допомогою Skype, Viber, Zoom, e-mail, Google Classroom. 

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів 

навчання з дисципліни "Теорія алгоритмів" є: 

– звіти з виконання лабораторних робіт та їх захист; 

– поточні модульні контрольні роботи у письмовій формі; 

– підсумковий модульний контроль (залік, екзамен) у письмовій формі. 
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7. Форми поточного та підсумкового контролю 

 

Досягнення студента оцінюються за 100-бальною системою 

Університету. 

Підсумкова оцінка за семестр з навчального курсу "Теорія алгоритмів" 

включає в себе оцінки з поточного контролю (за звіти з виконання 

лабораторних робіт і письмову модульну контрольну роботу) та 

підсумкового контролю (заліку або заключного екзамену). 

Питома вага заліку або заключного екзамену в загальній системі оцінок 

– 40 балів. Право здавати залік або заключний екзамен дається студенту, якій 

з урахуванням максимальних балів проміжних оцінок за виконання 

лабораторних робіт та модульних контрольних робіт набирає у семестрі не 

менше 60 балів. Підсумкова оцінка за семестр навчального курсу є сумою 

оцінок поточного та підсумкового контролів. 

Поточний контроль проводиться на кожному лабораторному занятті за 

результатами виконання лабораторних робіт. Він передбачає перевірку 

правильності відповідної роботи, оцінювання теоретичної підготовки 

здобувачів вищої освіти із відповідної теми та захист завдання. 

Зарахування кредитів навчального курсу можливо тільки після 

досягнення результатів, запланованих РПНД, що виражається в одній з 

позитивних оцінок, передбачених чинним законодавством. 

 

Форми контролю результатів навчальної діяльності студентів 

та їх оцінювання 

 

Лабораторні роботи 

 

Бали Критерії оцінювання 

1 2 

5 

Робота виконана без критичних помилок у встановлений термін. 

Виконана самостійно, чітко сформульовані математична та 

алгоритмічна постановка відповідних задач. Проведено аналіз 

достовірності отриманих результатів. Студент може розв’язувати 

комбіновані задачі. Звіт з виконання роботи цілком відповідає 

встановленим вимогам. 

4 

Робота виконана без критичних помилок з порушенням встановленого 

терміну. Виконана самостійно, але з консультаціями викладача щодо 

виконання деяких задач. Сформульовані математична та алгоритмічна 

постановка відповідних задач. Проведено аналіз достовірності 

отриманих результатів. Студент може розв’язувати комбіновані задачі. 

Звіт з виконання роботи, в цілому, відповідає встановленим вимогам. 
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1 2 

3 

Робота виконана з порушенням встановленого терміну. Виконана за 

допомогою консультацій викладача щодо виконання всіх задач. 

Математична та алгоритмічна постановки відповідних задач не в 

повній мірі коректні та раціональні. Аналіз достовірності отриманих 

результатів має тривіальний або формальний характер. Студент 

невпевнено (з невеликою кількістю помилок) розв’язує аналогічні 

задачі. Звіт з виконання роботи, в цілому, відповідає встановленим 

вимогам, але містить неточності та невелику кількість помилок. 

2 

Робота виконана з порушенням встановленого терміну. Виконана за 

допомогою зовнішніх консультацій та консультацій викладача щодо 

виконання всіх задач. Математична та алгоритмічна постановки 

відповідних задач не в повній мірі коректні та раціональні. Аналіз 

достовірності отриманих результатів має тривіальний або формальний 

характер. Студент невпевнено (з суттєвою кількістю помилок) 

розв’язує аналогічні задачі. Звіт з виконання роботи не в повній мірі 

відповідає встановленим вимогам та містить неточності та суттєву 

кількість помилок. 

1 

Робота виконана з порушенням встановленого терміну та за 

допомогою зовнішніх консультацій щодо виконання всіх задач. 

Математична та алгоритмічна постановки відповідних задач 

некоректні та нераціональні. Аналіз достовірності отриманих 

результатів некоректний або відсутній. Студент не може розв’язувати 

аналогічні задачі. Звіт з виконання роботи не відповідає встановленим 

вимогам та містить неточності та суттєву кількість помилок. 

0 Робота не виконувалась. 

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми у семестрі 

становить 60 балів (5 лабораторних робіт по 12 балів). 

 

Модульні контрольні роботи 

 

Контрольні заходи по змістовним модулям 1 та 2 навчального курсу 

проводяться в письмовій формі у третьому семестрі. Контрольні заходи по 

змістовним модулям 3 та 4 навчального курсу проводяться в письмовій формі 

у четвертому семестрі. Модульні контрольні роботи проводяться за 

розкладом кафедри ІУСТ. 

Допуск до складання 1-ї модульної контрольної роботи здійснюється за 

результатами виконання лабораторних робіт № 15. Модульна контрольна 

робота містить 3 завдання за виконання яких студент може отримати 

максимальну оцінку – 40 балів. На розв’язання задач 1-ї модульної 

контрольної роботи відводиться 2 академічних години. 

Допуск до складання 2-ї модульної контрольної роботи здійснюється за 

результатами виконання лабораторних робіт № 610. Модульна контрольна 

робота містить 3 завдання за виконання яких студент може отримати 

максимальну оцінку – 40 балів. На розв’язання задач 2-ї модульної 
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контрольної роботи відводиться 2 академічних години. 

 

 МКР №1 

(третій семестр) 

МКР №2 

(четвертий семестр) 

№ задачі 1 2 3 1 2 3 

Бали 10 15 15 10 15 15 

Сума 40 40 

Повна відповідь оцінюється як 100 % від балу відповідної задачі. 

Неповна відповідь оцінюється як 80 % від балу відповідної задачі. 

Часткова відповідь оцінюється як 50 % від балу відповідної задачі. 

Спроба надати відповідь оцінюється як 10 % від балу відповідної задачі. 

Відсутність відповіді оцінюється у 0 балів. 

 

Залік 

 

Контрольний захід по першому та другому модулям курсу (залік) 

проводиться у письмовій формі в рамках екзаменаційної сесії третього 

семестру за розкладом кафедри ІУСТ. 

Допуск до складання заліку здійснюється за результатами виконання 

лабораторних робіт № 15. 

Модульна контрольна робота містить три завдання (одно теоретичне та 

дві задачі) за виконання яких студент може отримати максимальну 

оцінку – 100 балів. На складання заліку відводиться 2 академічних години. 

Повторне складання заліку призначається на кінець семестру. 

 

Екзамен 

 

Контрольний захід по третьому та четвертому модулю курсу (екзамен) 

проводиться у письмовій формі в рамках екзаменаційної сесії четвертого 

семестру за її офіційним розкладом. 

Допуск до складання екзамену здійснюється за результатами виконання 

лабораторних робіт № 610. 

Екзаменаційний білет містить чотири завдання (одно теоретичне та три 

задачі) за виконання яких студент може отримати максимальну оцінку – 100 

балів. На складання екзамену відводиться 2 академічних години. 

Повторне складання екзамену призначається на кінець семестру. 

  



19 

8. Критерії оцінювання результатів навчання 

 

ЗМ 
Тема 

ЗМ 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Від роботи 
Кількіст

ь балів 
Від роботи 

Кількість 

балів 

3-й семестр 

1,2 

1 
Лабораторна робота 

№1 
12 

Лабораторна робота 

№1 
12 

2 
Лабораторна робота 

№2 
12 

Лабораторна робота 

№2 
12 

3 
Лабораторна робота 

№3 
12 

Лабораторна робота 

№3 
12 

4 
Лабораторна робота 

№4 
12 

Лабораторна робота 

№4 
12 

5 
Лабораторна робота 

№5 
12 

Лабораторна робота 

№5 
12 

ПМК МКР №1 40 МКР №1 40 

Сума 100  100 

Додатково 

Підсумковий 

контроль 
Залік 100 Залік 100 

4-й семестр 

3,4 

1 
Лабораторна робота 

№6 
12 

Лабораторна робота 

№6 
12 

2 
Лабораторна робота 

№7 
12 

Лабораторна робота 

№7 
12 

3 
Лабораторна робота 

№8 
12 

Лабораторна робота 

№8 
12 

4 
Лабораторна робота 

№9 
12 

Лабораторна робота 

№9 
12 

5 
Лабораторна робота 

№10 
12 

Лабораторна робота 

№10 
12 

ПМК МКР №2 40 МКР №2 40 

Сума 100  100 

Додатково 

Підсумковий 

контроль 
Екзамен 100 Екзамен 100 
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9. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання 

яких передбачає навчальна дисципліна 

Мультимедійне обладнання. 

 

10. Рекомендовані джерела інформації 

 

Основна література 

1. Алферова З.В. Теория алгоритмов. М.: Статистика, 1973. 

2. Глушков В.М. Введение в кибернетику. Изд-во АН УССР, 1964. 

3. Кузнецов О.П., Адельсон-Вельский Г.М. Дискретная математика для 

инженера. М.: Энерго, 1980. 

4. Михелєв І.Л. Основи теорії алгоритмів: Навчальний посібник у 

електронному вигляді. – Миколаїв: НУК, 2019. 

5. Нікітченко М.С., Шкільняк О.С., Шкільняк С.С. Теорія алгоритмів. – 

K., 2015. 

6. Успенский В.А. Машина Поста. М.: Наука, 1979. 

Допоміжна література 

7. Клини С.К. Введение в математику. М.: Изд-во иностр. лит., 1957. 

8. Лисовик Л.П., Редько В.Н. Алгоритмы и формальные системы. – К., 

1981. 15. Лісовик Л.П., Шкільняк С.С. Теорія алгоритмів. – К., 2003. 

9. Мальцев А.И. Алгоритмы и рекурсивные функции. М.: Наука, 1965. 

10. Марков А.А. Теория алгоритмов. Изд-во АН СССР, 1954. 

11. Роджерс Х. Теория рекурсивных функций и эффективная 

вычислимость. – М., 1972. 

12. Успенский В.А., Семенов А.Л. Теория алгоритмов: основные 

открытия и приложения. – М., 1987. 

Інформаційні ресурси в Internet 

1. Введение в теорию алгоритмов [Электронный ресурс]. – Режим 

доступу: http://th-algoritmov.narod.ru/1.htm. 

2. Математична логіка; Основи теорії алгоритмів: навчальний посібник / 

С.С. Шкільняк. – К.: ДП "Видавничій дім "Персонал", 2009. – 280 с. – Режим 

доступу: https://maup. com.ua/assets/files/lib/book/mat_log.pdf. 

3. Теорія алгоритмів. Вікіпедія. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://uk.wikipedia.org/wiki/. 

4. http://window.edu.ru/catalog/resources?p_str=%D0%A2%D0%B5%D0%B

E%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%8

0%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%BE%D0%B2. 
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Зміни та доповнення 


