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Предмет навчальної дисципліни 

Предметом дисципліни “Алгоритмізація та програмування” є основи алго-

ритмізації та побудови алгоритмів програм; базовий синтаксис та основні елементи 

мови програмування С. 

 

Мета навчальної дисципліни 

Мета вивчення дисципліни “Алгоритмізація та програмування” – це допо-

могти розвинути у студентів алгоритмічне мислення, оскільки воно навчає зводити 

складну задачу, зокрема, нетехнічного чи нематематичного походження, до прос-

тіших задач, отримувати, оформляти та аналізувати результати їх розв'язування, 

робити висновки про досягнення мети та правильність запланованих дій, моде-

лювати об'єкти реального світу, і досліджувати моделі, робити висновок про адек-

ватність моделі об'єкту, використовувати принципи проблемно-орієнтованого та 

об'єктно-орієнтованого підходів не лише до розв'язування задач з інформатики чи 

інших предметів, а й у повсякденній діяльності. Формування знань і навичок, 

необхідних для розв'язування задач з застосуванням персонального комп'ютера й 

сучасного програмною забезпечення. 

 

Основні завдання 

Основні завдання дисципліни “Алгоритмізація та програмування” – озна-

йомитися з основними поняттями теорії алгоритмів, з найбільш поширеними 

алгоритмічними системами; засвоїти принципи організації алгоритмічних проце-

сів та форми їхньої реалізації; ознайомитися з основними мовами опису алго-

ритмів, особливостями програмування на мові програмування С, принципами 

організації та реалізації програм. 

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі 

Дисципліна “Алгоритмізація та програмування” взаємопов’язана з такими 

дисциплінами як „Вступ до фаху”, „Інформаційні та комунікаційні технології” та 

„Об’єктно-орієнтоване програмування”. 

 

 

 

 



 

Вимоги до знань і умінь 

а) знати 

 елементи теорії алгоритмів, процедурного та візуального програмування,  

 загальні принципи побудови алгоритмів,  

 основні алгоритмічні конструкції; 

 етапи розв'язування задач за допомогою комп'ютера,  

 концепцію типів даних і операції над даними різних типів,  

 принципи структурного і процедурного програмування; 

 технології розробки програм на мові С; 

 специфікацію формату введення/виведення; 

 логічні операції; 

 особливості циклів з параметром (for), з передумовою (while) і післяумо-

вою (do while); 

 способи ініціалізації масиву; 

 формат оголошення, визначення і виклику функцій користувача в мові 

програмування С; 

 особливості локальних і глобальних змінних; 

 визначення рекурсії; 

 базові алгоритмічні конструкції (послідовність, розгалуження, цикл) та 

відповідні їм команди мовою програмування С; 

 функції для роботи з динамічною пам'яттю; 

б) уміти 

 формалізувати прикладну задачу та інтерпретувати її в термінах програ-

мування; 

 розробляти алгоритми розв'язування типових математичних та приклад-

них задач; 

 вибрати адекватний завданню метод реалізації типових алгоритмів оброб-

ки даних; 

 складати лінійні, циклічні і розгалужені алгоритми з використанням 

простих і структурованих типів даних; 

 описувати алгоритми розв'язування типових задач засобами графічних 

схем та мовою програмування С; 

 розробляти програмні коди з використанням середовища Visual Studio; 

 використовувати налагоджувач як засіб вивчення і тестування програм; 

 створювати програми розгалуженої і циклічної структури; 

 застосовувати рекурсивні функції; 

 використовувати повну і неповну форми умовного оператора; 

 створювати одновимірні динамічні масиви; 

 складати програми для вирішення завдань з використанням динамічної 

пам'яті; 

 самостійно опановувати нові методи та технології розробки програм. 
 

 



 

Зміст навчальної дисципліни за темами 

 

Номер теми Назва теми 

Тема 1. Алгоритм та його властивості 

Тема 2. Мова програмування С. Лінійні програми 

Тема 3. Оператори 

Тема 4. Масиви 

Тема 5. Функції 

Тема 6. Динамічне виділення пам’яті. Вказівники та 

посилання. 

Тема 7. Опрацювання текстових даних 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


