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Конспект лекції № 1 

 

Тема № 1. АЛГОРИТМ ТА ЙОГО ВЛАСТИВОСТІ 

 

Міжпредметні зв’язки: Зв’язок із елементами знань і умінь таких навчальних 

дисциплін як „Вступ до фаху” та „Інформатика”. 

 

Мета лекції: познайомити з поняттям алгоритму, його властивостями та 

способами подачі; навчити переводити числа в довільну систему числення; 

розвивати логічне мислення, пізнавальний інтерес; формувати вміння 

аналізувати, узагальнювати, порівнювати, абстрагуватися, синтезувати знання, 

отримані при вивченні різних предметів. 

 

План лекції  

1. Поняття алгоритму.  

2. Властивості алгоритмів.  

3. Алгоритмічні конструкції.  

4. Головний і допоміжні алгоритми.  

5. Обчислювальні алгоритми.  

6. Графічні схеми алгоритмів.  

7. Алгоритми систем числення.  

 

Опорні поняття: алгоритм, системи числення, властивості, блок-схема, 

головний алгоритм, допоміжний алгоритм, структура алгоритму, псевдокод, 

цикл, розгалуження, схема даних, схема програми. 

 

Інформаційні джерела: 

Основна та допоміжна література:  

1. Давыдов В.Г. Программирование и основы алгоритмизации: Учеб. 

пособие. / В.Г. Давыдов. − М.: Высш. шк., 2003. − 447 с. 

2. Зубенко В.В., Омельчук Л.Л. Програмування. Поглиблений курс. – 

К.:Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2011. − 623 

с. 

 

Інтернет ресурси:  

1. Системи числення [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.victoria.lviv.ua/html/oit/html/lesson2.htm 

2. Перевод из одних систем счисления в другие [Електрон. ресурс]. – Режим 

доступу: http://algolist.manual.ru/maths/teornum/count_sys.php 

3. Системи числення [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: 

http://lib.chdu.edu.ua/pdf/posibnuku/230/4.pdf 

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: ноутбук, проектор, 

мультимедійна презентація.  
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ВИКЛАД  МАТЕРІАЛУ  ЛЕКЦІЇ 

 

 

1.1. Поняття алгоритму 

 

Одним з важливих понять, на яких базується застосування ЕОМ для 

розв’язування різноманітних задач, є поняття алгоритму. 

Термін “алгоритм” звичайно використовується для позначення деякої 

послідовності дій, що приводять до досягнення потрібного результату. 

Слово «алгоритм» є перефразуванням географічної назви місцевості 

Хорезм через праці відомого узбецького математика Мухамеда ібн Муса аль-

Хорезмі (близько 825 року). У IX ст. великий узбецький математик Мухамед, 

уродженець Хорезма (арабською “аль-Хорезмі”), розробив правила виконання 

чотирьох арифметичних дій над числами в десятковій системі числення. 

Множину цих правил назвали алгоритмом (algorithmi – від латинського 

написання імені аль-Хорезмі), а потім словом “алгоритм” почали позначати 

сукупність правил певного виду, а не тільки правил виконання арифметичних 

дій. 

Одним із найперших алгоритмів є відомий алгоритм Евкліда для 

знаходження найбільшого спільного дільника натуральних чисел ( ІІІ ст. до н. е.). 

Тривалий час поняття алгоритму використовували лише математики при 

позначенні правил розв’язування різних задач. Розвиток математичної науки 

привів до необхідності уточнення поняття алгоритму як одного з основних 

математичних понять і розробки нової математичної дисципліни “Теорії ал- 

горитмів”. 

Інтуїтивно алгоритм трактується як ефективна обчислювальна процеду- ра 

в працях Бореля (1912 р.), Вейля (1921 р.) та ефективна обчислювальна 

функція у роботі Чорча (1936 р.). За Постом (1936 р.) алгоритм – це послідо- 

вність пронумерованих інструкцій. У термінах Тюрінга (1936 р.) алгоритм – 

непорожня послідовність команд. Еквівалентні їм інтуїтивні поняття алгори- 

тму введені Марковим (1951 р.) і Колмогоровим (1953 р.). Подальші дослі- 
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дження, здійснені Шенгаге, Ахо, Ульманом, Хопкрофтом і Криницьким, не 

вийшли за рамки інтуїтивного підходу. 

Алгоритм – це набір інструкцій, що описує, як деяке завдання може бути 

виконане. Іншими словами, алгоритм – система формальних правил, що 

визначає зміст і порядок дій над вхідними даними і проміжними результатами, 

необхідними для отримання кінцевого результату при розв’язуванні задачі. 

Говорячи про алгоритми, необхідно розглянути джерела їх виникнення. 

Перше джерело – це практика, наше повсякденне життя, що надає 

можливість, а іноді й вимагає отримувати алгоритми шляхом описання дій з 

розв’язування різних задач. Такі алгоритми називаються емпіричними. 

Друге джерело – це наука. З її теоретичних положень і встановлених 

фактів можуть бути виведені алгоритми. Так, на основі теоретичних законів 

можна побудувати алгоритми для управління різними технологічними 

процесами. 

Третім джерелом є різні комбінації і модифікації вже наявних 

алгоритмів. Очевидно, що тут велику роль відіграють кваліфікація та 

винахідливість працівників, їх знання про математичні закономірності 

перетворень алгоритмів. 

Науковці виділяють три основних класи алгоритмів: обчислювальні, 

інформаційні та керуючі. 

Обчислювальні алгоритми - це такі, в ході виконання яких проводяться 

обчислення. Обчислювальні алгоритми працюють з числами або з їх наборами 

- векторами, матрицями, множинами. 

Інформаційні алгоритми працюють з великими об'ємами інформації. Як 

приклад можна навести алгоритм пошуку необхідної числової або символьної 

інформації, що відповідає певним ознакам. Ефективність роботи цих 

алгоритмів залежить від організації даних, прикладом чого можуть бути відомі 

сьогодні всім бази даних. 

Керуючі алгоритми характерні тим, що дані до них надходять від 

зовнішніх процесів, якими вони керують. Результатами роботи цих алгоритмів 
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є вироблення своєчасного необхідного керуючого сигналу як реакції на швидку 

зміну вхідних даних. Саме тому значення даних у ході виконання керуючих 

алгоритмів змінюються, подекуди навіть досить швидко, і алгоритм повинен 

своєчасно правильно прореагувати на це, тобто видати потрібний керуючий 

сигнал у потрібний момент часу. 

Висновок. Алгоритми призначені для вирішення широкого кола 

практичних задач , пов’язаних із перетворенням інформації. Алгоритм − це 

скінчена послідовність команд, які потрібно виконати над вхідними даними для 

отримання результату. Люди є творцями і виконавцями алгоритмів. Виділяють 

три класи алгоритмів: обчислювальні, інформаційні та керуючі. 

 

Продовжити перегляд  

 

 

 

Загальний висновок за темою лекції 

1. Організована сукупність дій, необхідних для розв’язання поставленої 

задачі, називається алгоритмом. Ефективним методом побудови алго-

ритмів є метод покрокової деталізації, при якому завдання розбивається на 

кілька простих підзадач (модулів), і для кожного модуля створюється свій 

власний алгоритм. 

2. В обчислювальних процесах алгоритм є послідовністю команд (директив 

або інструкцій), що визначає дії, які треба виконати для досягнення 

поставленої мети: розв’язання певної задачі. 

3. Алгоритми можуть бути описані: усно; словесно (у вигляді плану дій − 

розпоряджень); графічно (у вигляді блок-схем). 

4. У двійковій системі числення користуються лише двома цифрами: 0 і 1. У 

вісімковій − цифрами від 0 до 7, а в шістнадцятковій - цифрами від 0 до 9 

і літерами від 'A' до 'F', які відповідають десятковим числам від 10 до 15. 

Для переведення з десяткової системи числення у двійкову (вісімкову, 

шістнадцяткову, …) користуються діленням у стовпчик. При діленні числа 

n на 2 під числом n записуємо остачу від ділення n на 2, під двійкою – 

частку. Процес ділення закінчується, коли частка стане рівною 1. Далі слід 

записати останню частку (одиницю) і всі остачі від ділення у зворотному 

порядку. 

 

 

https://drive.google.com/open?id=0B_xx7ovZmn2SaDJiaVU1Mkg5U1U
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Питання і завдання студентам для контролю знань. 

 

1. Що таке алгоритм? 

2. Які ви знаєте властивості алгоритмів? 

3. Що таке аргумент? 

4. Що таке результат виконання алгоритму? 

5. Для чого використовуються проміжні величини? 

6. Які ви знаєте методи запису алгоритмів? 

7. Що таке система числення? 

8. Які типи систем числення ви знаєте? 

9. Що таке основа позиційної системи числення? 

10. Яка система числення використовується для подання чисел у пам’яті 

комп’ютера? Чому? 

11. З яких міркувань використовують 8-у та 16-у системи числення? 

12. Яким чином можна перевести число з 8-ої системи числення у 16-у? 

13. За якими правилами переводяться числа з десяткової системи числення? 

14. За якими правилами переводяться числа в десяткову систему числення? 

15. Чим непозиційна система числення відрізняється від позиційної? 

16. Запишіть числа (11451)8, (10101011)2, (AD1F)16 , у десятковій системі 

числення. 

17. Переведіть число 325 у двійкову, вісімкову і шістнадцяткову системи 

числення. 

18. Переведіть числа 0,5625 та 0,3 у двійкову систему числення. 

19. Як перевести число з 10→2, з 10→16? 

20. Як перевести число з 2→10, з 8→10, з 16→10? 

 

 

 

 

Укладач:  ____________            Шевчук І.Б., доцент, к.е.н., доцент  
                                    (підпис)                             (ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання) 

 

 


