
Назва дисципліни  Застосування складних алгоритмів в задачах енергетики 

Інформація про факультети 

(навчально-наукові 

інститути) і курси навчання, 

студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

 Факультети: 

 Фізико-енергетичний 

5 курс 

Контактні дані розробників 

робочої програми 

навчальної дисципліни, 

науково-педагогічних 

працівників, залучених до 

викладання 

Фізико-енергетичний факультет, 

кафедра інформаційних технологій в фізико-енергетичних 

системах, 

Кофман О.Й. 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Базові знання з математичного аналізу, статистики, 

аналітичної геометрії. Уявлення про програмування. 

Опис 

Мета дисципліни. Засвоєння теоретичних основ створення 

алгоритмів, формування практичних навичок щодо вико-

ристання мов програмування для розв’язання обчислюваль-

них задач. 

 

Очікувані результати навчання.  
Знати способи представлення даних при використанні ЄОМ, 

мати уявлення про ефективність алгоритмів, засоби оцінки та 

покращення; 

застосовувати теоретичні знання з фізики, математики та інших 

загальних або спеціальних дисциплін для створення програм що 

виконуються ЄОМ. 
 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи 

Розділ 1. Системи числення. Представлення додатних та 

від'ємних чисел. Представлення дійсних чисел, 

стандарт IEEE754. Прямий, зворотній, додатковий 

код. Операції з числами представленими в різному 

коді. 

Тема 1. Введення. 

Тема 2. Представлення чисел. 

Тема 3. Стандарт IEEE754. 

 

Розділ 2. Вказівники, індекси. Зв’язок між вказівниками та 

індексами у деяких мовах програмування. Поля 

зв’язку. Способи представлення графів у пам’яті 

ЄОМ. 

Тема 1. Структури даних. 

Тема 2. Вказівники та індекси. 
Тема 3. Поля зв’язку. Способи представлення графів у 

пам’яті ЄОМ. 
Тема 4. Піраміди. 
Тема 5. Графи. Дерева пошуку. 

 

Розділ 3. Лінійний, квадратичний та логарифмічний 

асимптотичний час доступу до даних. 

Бульбашкове сортування.  Сортування з’єднанням. 

Пірамідальне сортування. Швидке сортування. 

http://www.univer.kharkov.ua/ua/departments/physenergy


Тема 1. Асимптотичні оцінки. 

Тема 2. Бульбашкове сортування.  Сортування з’єднанням. 

Пірамідальне сортування. 

Тема 3. Швидке сортування. 
 

Методи контролю результатів навчання 
Модульний контроль (ваговий бал – 21) проводиться у 

вигляді самостійно виконаної роботи (комп’ютерної програми). 

21 балів отримує студент який якісно виконав наступні 

задачі:  

- сформулював технічне завдання (5 балів), 

- обґрунтував вибраний алгоритм рішення (5 балів), 

- реалізував вибраний алгоритм у вигляді комп’ютерної 

програми (11 балів). 

 

Часткове виконане завдання оцінюється наступним чином: 

- частково сформулював технічне завдання (1 бал), 

- частково обґрунтував вибраний алгоритм рішення (2 

балів), 

- частково реалізував вибраний алгоритм у вигляді 

комп’ютерної програми (5 балів). 

Відсутність виконаного завдання або частин завдання 

оцінюється в 0 балів (все завдання або відсутня частина). 

 

Форма підсумкового контролю знань – екзамен. 

Екзаменаційний бал є сумою набраних балів за семестр та 

екзаменаційної роботи. 

 

Екзаменаційна робота виконується письмового  (ваговий 

бал – 37). 

37 балів отримує студент який якісно виконав наступні 

задачі:  

- вирішив задачу (11 бали), 

- детально розкрив теоретичні питання (2*13 балів). 

 

Часткове виконане завдання оцінюється наступним чином: 

- частково вирішив задачу (1 бал), 

- частково розкрив теоретичні питання (2*5 балів). 

Відсутність виконаного завдання або частин завдання 

оцінюється в 0 балів (все завдання або відсутня частина). 

 

 

Мова викладання. Українська, Російська 

 


