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Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада. Вітер М.Б., доцент, канд.. 

фіз..-мат. наук, доцент кафедри інформаційних систем та технологій. 

Результати навчання. Розкриття сучасних наукових концепцій, понять, 

методів алгоритмізації, дослідження властивостей і особливостей алгоритмів. 

Отримання студентами основних теоретичних відомостей і вироблення 

практичних навичок застосування методів побудови та використання 

алгоритмів у задачах, пов’язаних з професійною діяльністю. 

Зміст. Поняття алгоритму. Базові структури алгоритму. Аналіз алгоритмів. 

Класи складності алгоритмів.  Поняття і структура абстрактного цифрового 

автомата, способи його задання. Автомати Мілі і Мура. Машини Тьюрінга. 

Нормальні алгоритми  Маркова. Рекурсивні функції.  Метод математичної 

індукції. Алгоритми послідовного та бінарного пошуку.  Алгоритми 

сортування. Бульбашкове сортування. Сортування вставками.   Сортування 

вибором. Сортування злиттям. Шейкерне сортування.Швидке сортування. 

Алгоритми на графах. Пошук в глибину і ширину. Пошук в ширину і 

глибину на графі. Алгоритм Дейкстри . Алгоритм Флойда-Уоршелла. 

Поняття структури даних. Основні види структур даних. 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби.  
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Дніпродзерж. держ. техн. ун-т. - Дніпродзержинськ : ДДТУ, 2010. - 284 с.  

Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, лабораторні 

заняття, додаткові завдання.  

Методи оцінювання:  

– поточний і модульний контроль (опитування, контрольні роботи);

– підсумковий контроль (залік, екзамен).

Мова навчання та викладання. Українська. 
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