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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
У наш час неможливо собі уявити діяльність будь-якої успішної організації чи підприємства без ефективного використання інформаційних технологій та інформаційних систем, проектування та розроблення яких завершується процесом програмування останніх. Основою програмування є процес алгоритмізації та поняття алгоритму, а також володіння алгоритмічними
мовами.
У той же час формування у майбутнього фахівця алгоритмічного мислення, вміння чітко формулювати задачу, здійснювати її декомпозицію та
знаходити розв’язок, не лише дозволяє розв'язувати задачі, що виникають у
будь-якій сфері діяльності людини, а й бути конкурентоспроможним на
ринку праці.
Все це є основою того, що поглиблене вивчення дисципліни “Алгоритмізація та програмування” є необхідністю сьогодення, особливо для контингенту фахівців з інформаційних технологій для бізнесу.

Предмет навчальної дисципліни
Предметом дисципліни “Алгоритмізація та програмування” є основи
алгоритмізації та побудови алгоритмів програм; теорія і практика застосування у програмуванні базових алгоритмічних структур і базових структур
даних на базі сучасних технологій розробки програмного забезпечення.

Мета навчальної дисципліни
Мета вивчення дисципліни “Алгоритмізація та програмування” – це
формування у студентів алгоритмічного мислення та набуття навиків розробки програм на мові програмування С для вирішенні прикладних задач із
різних предметних областей.
Основні завдання
Основні завдання дисципліни “Алгоритмізація та програмування” –
формування системи знань з теорії алгоритмів, принципів організації алгоритмічних процесів та форми їх реалізації; ознайомлення студентів з методами, засобами, проблемами проектування, розробки та тестування програм
на мові програмування С.
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”.
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Вимоги до знань і умінь
Вивчення навчальної дисципліни передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки студента, за якого він повинен:
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
післяумовою (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
програмування;
 розробляти алгоритми розв'язування типових математичних та
прикладних задач;
 вибрати адекватний завданню метод реалізації типових алгоритмів
обробки 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;
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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.

Опанування навчальною дисципліною повинно забезпечувати необхідний рівень сформованості вмінь:
Назва рівня
сформованості вміння
1. Репродуктивний
2. Алгоритмічний
З. Творчий

Зміст критерію рівня сформованості вміння
Вміння відтворювати знання, передбачені даною
програмою
Вміння використовувати знання в практичній
діяльності при розв’язуванні типових ситуацій
Здійснювати евристичний пошук і використовувати знання для розв’язання нестандартних завдань
та проблемних ситуацій

Навчальна програма складена на 3 кредити.
Форми контролю – проміжний модульний контроль, залік.

2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
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.
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3. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ТЕМА 1. Алгоритм та його властивості
Поняття алгоритму. Властивості алгоритмів. Алгоритмічні конструкції.
Головний і допоміжні алгоритми. Обчислювальні алгоритми. Графічні схеми
алгоритмів. Алгоритми систем числення.
ТЕМА 2. Мова програмування С. Лінійні програми
Поняття про мови програмування. Поняття про середовища програмування. Етапи розв’язування задач. Структура С-програми. Оголошення змінних. Основні типи даних. Використання коментарів. Стандартні функції
введення/виведення мови С.
ТЕМА 3. Оператори
Поняття оператора. Типи операторів. Операції присвоєння. Повна та
скорочена форма операції присвоєння. Операції інкремента та декремента.
Арифметичні операції з числами. Перетворення типів. Логічні операції.
Конструкція логічного вибору if. Структура множинного вибору switch.
Поняття циклу: цикли while, do while, for. Управляючі оператори в циклах:
оператор break, оператор continue. Вкладені цикли. Інтегрованій налагоджувач Microsoft Visual Studio.
ТЕМА 4. Масиви
Поняття масиву даних. Оголошення, ініціалізація і виведення масивів.
Типові алгоритми опрацювання одновимірних масивів. Визначення максимального і мінімального елементів та їхніх номерів. Алгоритм упорядкування елементів одновимірного масиву. Інші методи впорядкування
масивів. Пошук елементів із заданою властивістю методом бісекції.
Двовимірні масиви. Ініціалізація двовимірних масивів. Типові задачі, в
яких використовуються двовимірні масиви.
ТЕМА 5. Функції
Поняття про структурне програмування. Оголошення та виклик функцій. Передача аргументів. Прототипи функцій. Область видимості. Локальні
і глобальні змінні. Аргументи за замовчуванням. Перенавантаження та шаблони функцій. Рекурсія.
ТЕМА 6. Динамічне виділення пам’яті. Вказівники та посилання
Статичне і динамічне виділення пам'яті. Вказівники. Вказівники та масиви. Вказівники − аргументи функцій. Передача аргументів за вказівником.
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Загальні відомості про посилання. Передача аргументів за посиланням.
Посилання в якості результатів функцій. Оператори вільної пам'яті new і
delete.
ТЕМА 7. Опрацювання текстових даних
Текстові дані. Функції роботи з рядками з бібліотеки обробки рядків:
функції, процедури. Порівняння текстових даних. Дії над частинами тексту.
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