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Назва дисципліни Алгоритмічні моделі інформатики 

Адреса викладання 
дисципліни 

Львівський національний університет імені Івана Франка,  
вул. Університетська 1, м. Львів, Україна, 79000 

Факультет та 
кафедра, за якою 

закріплена 
дисципліна 

Факультет прикладної математики та інформатики,  
кафедра програмування 

Галузь знань, шифр 
та назва 

спеціальності 

Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка 
Спеціальність: 014 Середня освіта 
Спеціалізація: 014.09 Середня освіта (Інформатика) 

Викладачі 
дисципліни 

Черняхівський Володимир Вікторович, к. ф.-м. н., доц., доцент 
кафедри програмування; 
Селіверстов Роман Григорович, к. ф.-м. н., доц., доцент кафедри 
програмування 

Контактна 
інформація 
викладачів 

Е-mail: 
volodymyr.chernyakhivskyy@lnu.edu.ua 
roman.seliverstov@lnu.edu.ua 

Веб-сторінки: 
https://ami.lnu.edu.ua/employee/cherniakhivskyi 
https://ami.lnu.edu.ua/employee/seliverstov-roman-hryhorovych 

Консультації з питань 
навчання по 
дисципліні 

відбуваються 

В день проведення лекцій/лабораторних занять (за попередньою       
домовленістю та за умови проведення аудиторних занять);       
можливі онлайнові консультації в середовищі MS Teams. Для        
погодження часу онлайнових консультацій слід писати на       
електронну пошту викладача. 

Сторінка курсу  

Інформація про 
дисципліну 

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні        
знання, обов’язкові для викладання розділів інформатики за       
програмою середньої загальноосвітньої школи в частині      
алгоритмізації. Розглядають різні аспекти підготовки для      
здобуття кваліфікації: алгоритми для початківців; виконавці      
алгоритмів та їх системи команд; моделі предметних областей        
для цілей алгоритмізації; алгоритми як метод опрацювання       
інформації; письмові, графічні, математичні, програмні методи      
розробки і реалізації алгоритмів. Крім того, здобувачі отримують        
розширене коло знань про алгоритмічні моделі на рівні вищої         
освіти. 

Коротка анотація 
дисципліни 

Дисципліна “Алгоритмічні моделі інформатики” є нормативною      
дисципліною з спеціальності середня освіта (Інформатика) для       
освітньої програми середня освіта (Інформатика), яка      
викладається в першому семестрі в обсязі 6 кредитів (за         
Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 
 



Мета та цілі 
дисципліни 

Мета – формування базової системи знань та навиків для         
викладання розділів інформатики за програмою середньої      
загальноосвітньої школи в частині алгоритмізації та самостійної       
розробки моделей алгоритмізації, потрібних для різних      
прикладних цілей і для побудови навчальних планів учнів. 
Цілі: формування алгоритмічного мислення; набуття     
компетенцій, знань, умінь та навиків з викладання інформатики        
у середній школі, відповідно до кваліфікації магістра за        
спеціальністю “Середня освіта (інформатика)”; вивчення     
прийомів викладання розділів інформатики в частині      
алгоритмізації за програмою середньої загальноосвітньої школи;      
вивчення методів організації роботи учнів школи для цілей        
алгоритмізації; вивчення сучасних прийомів формування     
теоретичних знань і практичних навичок учнів. 

Література для 
вивчення дисципліни 

Основна: 
1. Підручники інформатики для середніх загальноосвітніх 

шкіл. 
2. Комп’ютер у школі та сім’ї. Науково-методичний журнал. – 

Інститут педагогіки НАПН України, Інститут інформаційних 
технологій і засобів навчання НАПН України, Київ. – 
Електронний ресурс:  https://csf221.wordpress.com/  

Додаткова: 
3. Прийма С. М. Теорія алгоритмів: Навчальний посібник. – 

Мелітополь: ФОП Однорог Т. В., 2018. – 116 с. 
4. Костів О.В. Вступ до інформатики: Тексти лекцій / 

О.В.Костів, С.А.Ярошко. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 
2009. 

5. Черняхівський В.В. Збірник задач з основ алгоритмізації. 
Навч. посібник для 10-11 класів загальноосвітніх шкіл / 
В.В.Черняхівський  – Львів: ВНТЛ, 1997. – 196 с. 

6. Шевченко А.І. Методика розробки електронних підручників 
для загальноосвітніх середніх шкіл України / А.І.Шевченко – 
Донецьк, 2001. 

Обсяг курсу 180 годин. З них: 64 (24) годин аудиторних занять – 32 (12)            
годин лекцій, 32 (12) годин лабораторних занять; 116 (156) годин          
самостійної роботи. 

Очікувані результати 
навчання 

У результаті вивчення даної навчальної дисципліни здобувач 
освіти буде 
знати: 

– предмет, методи та завдання дисципліни; 
– прийоми викладання розділів інформатики в СЗШ в       

частині алгоритмізації; 
– універсальні і формальні алгоритмічні моделі; 
– моделі алгоритмів для різних вікових груп учнів; 



– процедури аналізу, проектування і розробки алгоритмів      
за різними системами команд і виконавців; 

– письмові, графічні, математичні, програмні методи     
розробки і реалізації алгоритмів; 

вміти: 
– обирати правильну модель вивчення алгоритмів для      

учнів різних вікових категорій; 
– будувати уроки інформатики різного типу для розділів       

алгоритмізації; 
– застосовувати до конкретних прикладних задач     

відповідну алгоритмічну модель; 
– формально, словесно, графічно, з використанням     

псевдокоду та мови програмування високого рівня      
записувати алгоритми; 

– подавати алгоритмічні моделі динамічних дискретних     
систем мережами Петрі; 

– реалізовувати обчислювальні алгоритми в середовищі     
Blockly; 

– застосовувати різні методи контролю знань учнів. 

Ключові слова інформатика, алгоритм, модель, програмування 

Формат курсу очний (заочний) 

 Проведення лекцій, лабораторних робіт та консультації для 
кращого розуміння тем 

Теми 
№ Тема, план, короткі тези Форма 

діяльності 
Завдання

, год 
Термін 

виконання 

1 Алгоритм як метод 
розв’язування задач: 
Предмет та об’єкт 
дисципліни. Алгоритм як 
метод розв’язування 
задач. Неформальні і 
формальні алгоритми. 
Виконавець алгоритму. 
Система команд 
виконавця. Побудова 
розв’язку задач в формі 
алгоритмів. 

лекція 2 (1)  

1 Побудова розв’язку 
задач в формі 
алгоритмів. 

лабораторне 
заняття 

2 (1) Наступне 
лаб. 
заняття 

2 Неформальні і 
формальні алгоритми: 
Неформальні і 
формальні алгоритми до 
початкового вивчення 
основ алгоритмізації. 
Алгоритми моделювання 

лекція 2 (1)  



операцій виконання 
практичних задач 
діяльності особи. 
Формальні алгоритми 
технічних пристроїв. 
Розробка схем 
алгоритмів для 
формальних і 
неформальних 
виконавців. 

2 Розробка схем 
алгоритмів для 
формальних і 
неформальних 
виконавців 

лабораторне 
заняття 

2 (1) Наступне 
лаб. 
заняття 

3 Композиція алгоритмів: 
Операції, оператори, 
послідовність, 
галуження, цикли. 
Декомпозиція загального 
алгоритму задачі і 
перетворення в 
композицію операцій і 
операторів. Редактор 
(середовище) Blockly 
компанії Google для 
навчальних цілей. 

лекція 4 (1)  

3 Декомпозиція загального 
алгоритму задачі і 
перетворення в 
композицію операцій і 
операторів 

лабораторне 
заняття 

4 (1) Наступне 
лаб. 
заняття 

4 Графічні алгоритми: 
Формалізація і 
опрацювання графічних 
даних. Системи команд 
виконавців графічних 
алгоритмів. Приклади 
побудови графічних 
алгоритмів. 

лекція 2 (1)  

4 Приклади побудови 
графічних алгоритмів 

лабораторне 
заняття 

2 (1) Наступне 
лаб. 
заняття 

5 Візуалізація виконання 
алгоритму: Параметри 
візуалізації: швидкість, 
затримка, повторення, 
співставлення. Засоби 
системи програмування 
для спостереження за 
виконанням алгоритму. 
Практичне 
застосування засобів 

лекція 4 (1)  



візуалізації алгоритмів. 

5 Практичне 
застосування засобів 
візуалізації алгоритмів 

лабораторне 
заняття 

4 (1) Наступне 
лаб. 
заняття 

6 Вступ до 
робототехніки: 
Алгоритми задач 
пересування на площині. 
Пошук шляху. 
Робототехніка як 
формальне керування 
пристроями. Команди і 
алгоритми для роботів. 

лекція 2 (1)  

6 Робототехніка як 
формальне керування 
пристроями. Команди і 
алгоритми для роботів. 

лабораторне 
заняття 

2 (1) Наступне 
лаб. 
заняття 

7 Алгоритмічні мови: 
Обчислювальні задачі 
комп’ютера. 
Алгоритмічні мови. 
Будова і застосування 
алгоритмічних мов. 
Синтаксис, семантика, 
прагматика. 
Інтерпретація, 
компіляція, виконання. 

лекція 2 (1)  

7 Будова і застосування 
алгоритмічних мов. 
Синтаксис, семантика, 
прагматика. 

лабораторне 
заняття 

2 (1) Наступне 
лаб. 
заняття 

8 Базові алгебраїчні 
операційно-функціональ
ні моделі вивчення 
програмування: 
Вивчення програмування 
шляхом вибору множин 
операцій і їх виконання 
за правилами 
алгебраїчних моделей. 

лекція 2 (1)  

8 Вивчення програмування 
шляхом вибору множин 
операцій і їх виконання 
за правилами 
алгебраїчних моделей. 

лабораторне 
заняття 

2 (1) Наступне 
лаб. 
заняття 

9 Обернені задачі будови і 
вивчення алгоритмів: 
Відтворення 
математичної 
постановки задачі, 
синтез умови задачі в 

лекція 4 (1)  



Підсумковий 
контроль, форма 

екзамен 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з 
дисциплін “Алгоритми та структури”, “Програмування”. 

Навчальні методи 
та техніки, які 

будуть 
використовуватися 
під час викладання 

курсу 

Лекції, презентації, лабораторні заняття у вигляді семінарів з        
мультимедійними презентаціями (в тому числі студентів).      
Виконання лабораторних завдань, результатом яких є звіт в        
електронному або друкованому вигляді. Самостійна робота з       
вивченням оприлюднених електронних матеріалів. Вивчення     
матеріалів веб-сайтів за темами занять. Аналітичний аналіз       
матеріалів. Семінари та консультації засобами системи Microsoft       
Teams (дистанційне навчання). 

Необхідне обладнання Для проведення лекцій: комп’ютер, проектор. 
Для проведення лабораторних та виконання завдань: комп’ютер, 
ОС Windows/Linux, доступ до інтернету. 

загальній формі. 

9 Приклади відтворення 
задач на основі заданого 
алгоритму. Обернені 
задачі алгоритмізації. 

лабораторне 
заняття 

4 (1) Наступне 
лаб. 
заняття 

10 Моделі програмування 
на основі операторів і 
керуючих структур. 

лекція 2 (1)  

10 Приклади 
багатоваріантних 
розв’язків задач шляхом 
програмування. 

лабораторне 
заняття 

2 (1) Наступне 
лаб. 
заняття 

11 Зображення алгоритмів 
детермінованими і 
недетермінованими 
скінченними 
автоматами. 

лекція 2 (1)  

11 Побудова алгоритмів 
розв’язку задач 
скінченними 
автоматами ДСА і НСА 

лабораторне 
заняття 

2 (1) Наступне 
лаб. 
заняття 

12 Підготовка учнів до 
олімпіад з інформатики. 
Схеми класичних 
алгоритмів. 

лекція 4 (1)  

12 Задачі до олімпіад з 
інформатики різних 
рівнів 

лабораторне 
заняття 

4 (1) До кінця 
заняття 



Критерії 
оцінювання 
(окремо для 

кожного виду 
навчальної 
діяльності) 

Поточний контроль знань студентів здійснюється під час       
проведення лабораторних занять і має на меті перевірку рівня         
підготовленості здобувача до виконання завдань за розділом,       
запланованим на окреме кожне заняття. Крім того, поточний        
контроль виконують для перевірки виконання студентом      
індивідуальних завдань. Форми поточного контролю: 

–  усне індивідуальне опитування; 
–  письмове загальне опитування у формі задач; 
–  опитування у формі тестування; 
–  письмова контрольна робота; 
–  перевірка плану виконання з теми лабораторного заняття; 
– експертна оцінка виконання завдань і отримання      

достовірних результатів; 
–  тестування результатів програмної реалізації завдань; 
– перевірка правильності виконання індивідуальних    

завдань, виданих на самостійне опрацювання; 
–  захист студентом індивідуальних завдань. 

Максимальна кількість балів за поточний контроль – 50. 

Семестровий контроль проводять у формі іспиту для тих        
здобувачів, які за результатами роботи протягом семестру       
допущені до складання іспиту. Він включає в себе результати         
поточного контролю знань студентів, що проводили протягом       
семестру, та екзаменаційний контроль. Екзаменаційний контроль      
проводиться за розкладом, визначеним навчальним графіком для       
складання екзаменів. На іспиті студент отримує декілька питань        
– по одному з різних тем програми дисципліни. Кількість питань          
визначають перед екзаменаційною сесією. До кожного питання       
потрібно скласти письмову відповідь у розгорнутій формі з        
демонстрацією основних положень відповіді на конкретних      
прикладах. Відповідь перевіряється шляхом експертного     
оцінювання і співбесіди за змістом відповіді. 

Максимальна кількість балів за екзамен – 50. 
Максимальна кількість балів семестрового контролю – 100. 

Питання до заліку чи 
екзамену 

1. Пояснити відмінності між формальними та неформальними 
алгоритмами. Навести приклади. 

2. Характеристики систем команд формальних і неформальних 
виконавців. Повнота системи команд. 

3. Задано перелік допустимих команд виконавця. Які класи 
задач можна розв’язати за такими командами. 

4. Текст задачі для виконавця. Запропонуйте систему команд 
виконавця для розв’язування задач подібного класу. 

5. Описати типову систему команд процесора як виконавця 
алгоритму. 

6. Чи має значення послідовність кроків алгоритму? Чи можна 
переставляти кроки місцями? Наведіть приклади. 

7. Поясніть на прикладі терміни операція, операнд, оператор, 



вираз, інструкція. 
8. Наведіть приклади унарних, бінарних та тернарних 

операторів. Поясніть, як вони функціонують. 
9. Операторні схеми алгоритмів на рівні елементарних 

операцій. Послідовність, галуження, цикл. 
10. Наведіть приклад обчислювальної задачі, яка вирішується за 

допомогою лінійного алгоритму. Зобразіть блок-схему цього 
алгоритму. 

11. Наведіть приклад задачі на задану тему, яку можна 
розв’язати лінійним алгоритмом. 

12. Наведіть приклад задачі, яка вирішується за допомогою 
алгоритму з галуженням. Зобразіть блок-схему цього 
алгоритму. 

13. Наведіть приклад задачі, яка вирішується за допомогою 
циклічного алгоритму. Зобразіть блок-схему цього 
алгоритму. 

14. Наведіть приклад задачі, яка вирішується за допомогою 
композиції кількох алгоритмів. Зобразіть блок-схеми цих 
алгоритмів та блок-схему загального алгоритму. 

15. Вивчення програмування засобами середовища Blockly 
компанії Google. Візуалізація процедур складання 
алгоритму. 

16. Зображення графічних даних. Опрацювання графічних 
даних. Виконавці графічних алгоритмів. 

17. Навести приклад системи команд виконавця графічних 
алгоритмів. 

18. Задано систему команд опрацювання графічних даних. 
Виконайте оцінку можливостей кожної команди. 

19. Спостереження за виконанням алгоритму (візуалізація). 
Параметри виконання, які потребують контролю. 

20. Автоматизація контролю за виконанням алгоритму. Приклад 
системи налагодження програми, записаної алгоритмічною 
мовою (debugger). 

21. Показати приклад контролю за виконанням програми в 
режимі спостереження (система програмування). Контрольні 
точки. Вікно спостереження. Затримки, повторення. 

22. Задачі пересування на площині для різних типів виконавців. 
Площина як фізичне місце. Площина як модель. 

23. Задача: на рівній фізичній площині є перешкоди для 
пересування. Які команди потрібні формальному виконавцю 
(роботу) для переходу через площину? 

24. Запишіть алгоритм формального виконавця для пересування 
рівною площиною з перешкодами для переходу з однієї 
позиції в іншу. 

25. Площина як модель. Лабіринт, параметри лабіринта. 
26. Задачі пошуку шляху в лабіринті на площині. 
27. Мета обчислювальних задач комп’ютера. Порядок 

розв’язування обчислювальних задач. 
28. Принципи побудови алгоритмічних мов. Синтаксис, 

семантика, прагматика. Програмування як спосіб взаємодії з 



 

комп’ютером. 
29. Поняття про формальні граматики і виведення в граматиках. 
30. Типи даних і операції в алгоритмічних мовах. Моделі 

аналізу алгоритмів за даними і операціями. 
31. Структурні схеми алгоритмів засобами алгоритмічної мови. 

Керуючі структури. Графи виконання програми. 
32. Схема навчання “аналіз-синтез” для розробки алгоритму. 
33. Обернені задачі будови і вивчення алгоритмів. 
34. Задано деякий алгоритм розв’язку задачі. Відтворити 

постановку задачі в змістовій і математичній формі. 
35. Ретроспективний аналіз обчислювальних операторів 

алгоритмічних мов. 
36. Детерміновані скінченні автомати ДСА. Означення. 

Зображення. 
37. Умова задачі. Показати розв’язок за допомогою ДСА. 
38. Недетерміновані скінченні автомати НСА. Означення. 

Зображення. Перетворення НСА в ДСА. 
39. Олімпіади з інформатики. Відбір і підготовка учнів до 

олімпіад за критеріями алгоритмічних навиків. 
40. Типові олімпіадні задачі, алгоритми розв’язування, 

програмна реалізація, тестування, налагодження. 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 
завершенню курсу. 


