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Силабус 

з обовʼязкової навчальної дисципліни 

Алгоритми та методи обчислень 

Рівень вищої освіти: 

перший ступінь (бакалавр) 

Освітні програми: 123 «Компʼютерна інженерія» і 122 

«Комп’ютерні науки» 

Рік навчання ІІ, семестр ІІІ 

Кількість кредитів: 6, Мова викладання: українська 

Звітність: іспит 

https://drive.google.com/drive/folders/1Bnnl_P2Qq2WYxQ2V

USoUJjrDVjjqqpqj  

 

Викладач: 

 

Прізвище, ім’я, по батькові Сидоренко Валерій Миколайович 

Профайл викладача http://cee.kdu.edu.ua/uk/content/sydorenko-valeriy-

mykolayovych  

Контактна інформація Ел. адреса: vnsidorenko@gmail.com  

Телефон: +38(097) 68 74 999 

Розклад занять http://193.189.127.179:5010/ 

Графік консультацій http://193.189.127.179:5010/ 

 

Опис дисципліни 

Викладання та навчання. Лекційні, практичні та лабораторні заняття, 

самостійна робота з використанням навчальної та наукової літератури, 

консультування з викладачем. 

Метою викладання навчальної дисципліни є набуття студентами професійних 

компетенцій та умінь і підготовка студентів до ефективного їх використання в 

учбовому процесі та подальшій інженерній та науковій діяльності. 

Основними завданнями є вивчення основних структур даних та методів 

розробки та аналізу алгоритмів, вибору та обґрунтовування стійких до похибок 

методів обчислень. 

 

Компетентності та програмні результати навчання 

Вивчення дисціпліни дає можливість здобути компетентності, потрібні для 

подальшої професійної діяльності: 

https://drive.google.com/drive/folders/1Bnnl_P2Qq2WYxQ2VUSoUJjrDVjjqqpqj
https://drive.google.com/drive/folders/1Bnnl_P2Qq2WYxQ2VUSoUJjrDVjjqqpqj
http://cee.kdu.edu.ua/uk/content/sydorenko-valeriy-mykolayovych
http://cee.kdu.edu.ua/uk/content/sydorenko-valeriy-mykolayovych
mailto:vnsidorenko@gmail.com
http://193.189.127.179:5010/
http://193.189.127.179:5010/
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Компетентності: 

Загальні: 

ЗК-1  Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу 

ЗК-2  Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями 

ЗК-3  Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 

ЗК-4  Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово 

ЗК-7 Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми 

фахові: 

ФК−2 Здатність використовувати сучасні методи і мови програмування для 

розроблення алгоритмічного та програмного забезпечення 

ФК−11 Здатність оформляти отримані робочі результати у вигляді 

презентацій, науково-технічних звітів 

ФК−15 Здатність аргументувати вибір методів розв’язування 

спеціалізованих задач, критично оцінювати отримані результати, обґрунтовувати 

та захищати прийняті рішення 

Програмні результати навчання: 

Знання: 

ПРН−1 Знати і розуміти наукові положення, що лежать в основі 

функціонування комп’ютерних засобів, систем та мереж 

ПРН−4 Знати та розуміти вплив технічних рішень в суспільному, 

економічному, соціальному і екологічному контексті 

Уміння: 

ПРН−6 Вміти застосовувати знання для ідентифікації, формулювання і 

розв’язування технічних задач спеціальності, використовуючи методи, що є 

найбільш придатними для досягнення поставлених цілей 

ПРН−7 Вміти розв’язувати задачі аналізу та синтезу засобів, характерних для 

спеціальності 

ПРН−8 Вміти системно мислити та застосовувати творчі здібності до 

формування нових ідей. 

Комунікація: 
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ПРН−17 Спілкуватись усно та письмово з професійних питань українською 

мовою та однією з іноземних мов (англійською, німецькою, італійською, 

французькою, іспанською). 

ПРН-18 Використовувати інформаційні технології та для ефективного 

спілкування на професійному та соціальному рівнях 

Автономність і відповідальність: 

ПРН−19 Здатність адаптуватись до нових ситуацій, обґрунтовувати, 

приймати та реалізовувати у межах компетенції рішення 

ПРН−20 Усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з 

метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань, удосконалення 

креативного мислення 

          ПРН−21 Якісно виконувати роботу та досягати поставленої мети з 

дотриманням вимог професійної етики  

 

 

Структура курсу 
К-сть год.  

Тема 
Результати 

навчання 
Завдання 

Л
К

 

П
З

 

Л
б

 

С
а

м
.

р
. 

Модуль 1. Основи теорії алгоритмів: алгоритми і структури даних. 

Змістовий модуль 1. Аналіз алгоритмів та алгоритмічні стратегії  

4 2 - 5 Тема 1. Алгоритми та їх складність. 

Алгоритми як технологія та аналіз їх 

трудомісткості 

ПРН−1, 

ПРН−4, 

ПРН−6, 

ПРН−11, 

ПРН−17, 

ПРН-18, 

ПРН−19, 

ПРН−20, 

ПРН−21 

Дослідження 

теоретичних 

питань, 

практичні 

завдання, 

індивідуальні 

завдання 

2 2 4 10 Тема 2. Структури даних, базові алгоритми 

та алгоритмічні стратегії. 

ПРН−1, 

ПРН−6, 

ПРН−11, 

ПРН−17, 

ПРН-18, 

ПРН−19, 

ПРН−20, 

ПРН−21 

Дослідження 

теоретичних 

питань, 

практичні 

завдання, 

індивідуальні 

завдання 

2 2 4 5 Тема 3. Аналіз та розробка алгоритмів. 

Рекурсія. Алгоритми сортування. 

ПРН−1, 

ПРН−6, 

ПРН−11, 

Дослідження 

теоретичних 

питань, 
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ПРН−17, 

ПРН-18, 

ПРН−19, 

ПРН−20, 

ПРН−21 

практичні 

завдання, 

індивідуальні 

завдання 

Змістовий модуль 2. Фундаментальні структури даних та алгоритми 

2 - 6 6 Тема 4. Організація структур даних на 

Python: стек, черга, дерево, купа, граф 

ПРН−1, 

ПРН−4, 

ПРН−6, 

ПРН−11, 

ПРН−17, 

ПРН-18, 

ПРН−19, 

ПРН−20, 

ПРН−21 

Дослідження 

теоретичних 

питань, 

практичні 

завдання, 

індивідуальні 

завдання 

2 - 2 4 Тема 5. Алгоритми пошуку та їх 

порівняльний аналіз 

ПРН−1, 

ПРН−4, 

ПРН−6, 

ПРН−11, 

ПРН−17, 

ПРН-18, 

ПРН−19, 

ПРН−20, 

ПРН−21 

Дослідження 

теоретичних 

питань, 

практичні 

завдання, 

індивідуальні 

завдання 

2 - - 6 Тема 6. Жадібні алгоритми. Задачі 

знаходження оптимальних і майже 

оптимальних значень. Стиснення даних 

ПРН−1, 

ПРН−4, 

ПРН−6, 

ПРН−11, 

ПРН−17, 

ПРН-18, 

ПРН−19, 

ПРН−20, 

ПРН−21 

Дослідження 

теоретичних 

питань, 

практичні 

завдання, 

індивідуальні 

завдання 

2 - - 6 Тема 7. Алгоритми на рядках ПРН−1, 

ПРН−4, 

ПРН−6, 

ПРН−11, 

ПРН−17, 

ПРН-18, 

ПРН−19, 

ПРН−20, 

ПРН−21 

Дослідження 

теоретичних 

питань, 

практичні 

завдання, 

індивідуальні 

завдання 

Модуль 2. Методи оптимізації 

Змістовий модуль 3. Лінійне програмування 

4 2 - 4 Тема 8. Графічний та симплекс-методи 

розв’язку задачі лінійного програмування. 

Двоїста задача. Метод штучного базису 

ПРН−1, 

ПРН−4, 

ПРН−6, 

ПРН−11, 

ПРН−17, 

ПРН-18, 

ПРН−19, 

ПРН−20, 

Дослідження 

теоретичних 

питань, 

практичні 

завдання, 

індивідуальні 

завдання 
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ПРН−21 

– - - 4 Тема 9. Методи розв’язку транспортної 

задачі та задачі про призначення. 

ПРН−1, 

ПРН−4, 

ПРН−6, 

ПРН−11, 

ПРН−17, 

ПРН-18, 

ПРН−19, 

ПРН−20, 

ПРН−21 

Дослідження 

теоретичних 

питань, 

практичні 

завдання, 

індивідуальні 

завдання 

 Змістовий модуль 4. Нелінійне програмування 

2 2 - 5 Тема 10. Методи розв’язку задач 

одновимірної нелінійної оптимізації 

ПРН−1, 

ПРН−4, 

ПРН−6, 

ПРН−11, 

ПРН−17, 

ПРН-18, 

ПРН−19, 

ПРН−20, 

ПРН−21 

Дослідження 

теоретичних 

питань, 

практичні 

завдання, 

індивідуальні 

завдання 

2 2 - 5 Тема 11. Методи розв’язку багатовимірної 

нелінійної безумовної і умовної оптимізації 

ПРН−1, 

ПРН−4, 

ПРН−6, 

ПРН−11, 

ПРН−17, 

ПРН-18, 

ПРН−19, 

ПРН−20, 

ПРН−21 

Дослідження 

теоретичних 

питань, 

практичні 

завдання, 

індивідуальні 

завдання 

Модуль 3. Методи обчислень 

Змістовий модуль 5. Елементи теорії обчислень 

– - - 5 Тема 12. Застосування алгоритмів і методів 

для розв’язання інженерних задач на ПК. 

Поняття про наближенні обчислення. 

Похибки та їх джерела 

ПРН−1, 

ПРН−4, 

ПРН−6, 

ПРН−11, 

ПРН−17, 

ПРН-18, 

ПРН−19, 

ПРН−20, 

ПРН−21 

Дослідження 

теоретичних 

питань, 

практичні 

завдання, 

індивідуальні 

завдання 

2 - - 5 Тема 13. Розв’язання СЛАР ПРН−1, 

ПРН−4, 

ПРН−6, 

ПРН−11, 

ПРН−17, 

ПРН-18, 

Дослідження 

теоретичних 

питань, 

практичні 

завдання, 



8 

 

  

ПРН−19, 

ПРН−20, 

ПРН−21 

індивідуальні 

завдання 

2 1 - 5 Тема 14. Розв’язання нелінійних рівнянь та 

їх систем 

ПРН−1, 

ПРН−4, 

ПРН−6, 

ПРН−11, 

ПРН−17, 

ПРН-18, 

ПРН−19, 

ПРН−20, 

ПРН−21 

Дослідження 

теоретичних 

питань, 

практичні 

завдання, 

індивідуальні 

завдання 

– - - 5 Тема 15. Інтерполяція та апроксимація 

функцій 

ПРН−1, 

ПРН−4, 

ПРН−6, 

ПРН−11, 

ПРН−17, 

ПРН-18, 

ПРН−19, 

ПРН−20, 

ПРН−21 

Дослідження 

теоретичних 

питань, 

практичні 

завдання, 

індивідуальні 

завдання 

Змістовий модуль 6. Методи чисельного інтегрування функцій. Методи розв’язання 

задачі Коші для диференціальних рівнянь 

0.5 1 - 3 Тема 16. Чисельне інтегрування визначних 

інтегралів 

ПРН−1, 

ПРН−4, 

ПРН−6, 

ПРН−11, 

ПРН−17, 

ПРН-18, 

ПРН−19, 

ПРН−20, 

ПРН−21 

Дослідження 

теоретичних 

питань, 

практичні 

завдання, 

індивідуальні 

завдання 

1 - - 4 Тема 17. Розв’язання диференціальних 

рівнянь та їх систем 

ПРН−1, 

ПРН−4, 

ПРН−6, 

ПРН−11, 

ПРН−17, 

ПРН-18, 

ПРН−19, 

ПРН−20, 

ПРН−21 

Дослідження 

теоретичних 

питань, 

практичні 

завдання, 

індивідуальні 

завдання 

0.5 - - 3 Тема 18. Чисельне диференціювання ПРН−1, 

ПРН−4, 

ПРН−6, 

ПРН−11, 

ПРН−17, 

ПРН-18, 

ПРН−19, 

ПРН−20, 

ПРН−21 

Дослідження 

теоретичних 

питань, 

практичні 

завдання, 

індивідуальні 

завдання 
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Політика оцінювання 

Оцінювання завдань, терміни їх виконання 
№ 

з/п 

Завдання Терміни виконання Критерії оцінювання 

1 Індивідуальні завдання 

до практичних занять 

Згідно з розкладом: 

http://193.189.127.179:5010/ti

meTable/group 

Самостійність, творчість, 

точність, вчасність виконання 

завдань 

2 Підготовка теоретичних 

питань (у тому числі 

питання, відведені на 

самостійне 

опрацювання) 

Згідно з розкладом: 

http://193.189.127.179:5010/ti

meTable/group 

 

Правильність, логічність, 

відповідність темі, 

оригінальність та 

комплексність звіту 

3 Лабораторні роботи Згідно з розкладом: 

http://193.189.127.179:5010/ti

meTable/group 

 

Самостійність, творчість, 

точність, вчасність виконання 

завдань 

4 Тестування з теми Наприкінці 

теми 

Правильність, вчасність 

виконання завдань 

5 Розрахункова робота Згідно з терміном, 

встановленим викладачем 

Самостійність, правильність, 

вчасність виконання завдань 

4 Модуль 1, модуль 2 

тести 

Наприкінці 

модуля 1, 2 

Самостійність, правильність 

виконання завдань 

 

При оцінюванні студента враховується наступне: 

1. Відвідування лекційних занять. 

2. Активна і продуктивна участь на практичних заняттях (додаткові бали за 

активну роботу на практичних заняттях). 

3. Вчасне виконання завдань для самостійної роботи. 

4. Виконання тестових завдань. 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 

Т1 Т2    Т3 Т4 Т5 Т6 Т7  

60 10 10    8 8 8 8 8 

Змістовий модуль №3 Змістовий модуль № 4  

Т8 Т9    Т10 Т11     

40 10 10    10 10    

Змістовий модуль №5 Змістовий модуль № 6  

Т12 Т13 Т14 Т15  Т16 Т17 Т18    

100 15 15 15 15  10 20 10   

 

  

http://193.189.127.179:5010/timeTable/group
http://193.189.127.179:5010/timeTable/group
http://193.189.127.179:5010/timeTable/group
http://193.189.127.179:5010/timeTable/group
http://193.189.127.179:5010/timeTable/group
http://193.189.127.179:5010/timeTable/group
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Шкала оцінювання 
Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

 

Політика курсу 

1. Пропущені заняття (лікарняні, мобільність, і т. д.)  

Пропущені заняття необхідно відпрацювати. Для цього здобувач освіти має 

виконати індивідуальні завдання за пропущеними темами.  

2. Поведінка в аудиторії. 

Усі учасники освітнього процесу мають дотримуватися етичних норм. 

Здобувач вищої освіти зобов’язаний старанно та сумлінно навчатися протягом 

усього періоду навчання. Водночас він повинен підтримувати інших у прагненні 

поглиблювати знання та виконувати свої обов’язки. 

Від викладача вимагається доброзичливе, серйозне і тактовне ставлення до 

здобувачів вищої освіти.  

3. Академічна доброчесність. 

У КрНУ діє Кодекс академічної етики 

(http://www.kdu.edu.ua/Documents/kodeks_etiki_KrNU.pdf), «Положення про 

перевірку наукових, навчально-методичних, кваліфікаційних і навчальних робіт на 

академічний плагіат» http://www.kdu.edu.ua/Documents/plagiat_pologennya.pdf, на 

основі якого розроблена «Інструкція щодо перевірки випускних кваліфікаційних 

робіт на академічний плагіат із використанням програмно-технічних засобів» 

(http://www.kdu.edu.ua/Documents/metod_instruczija_plagiat_2019.pdf). 

Згідно з цими документами перевірці на плагіат підлягають усі види наукових 

і кваліфікаційних робіт. Перевірка здійснюється за допомогою електронного 

репозитарію КрНУ (http://document.kdu.edu.ua/), який накопичує, зберігає та надає 

доступ до електронних версій наукових публікацій, науково-методичних та 

навчальних матеріалів, створених науковими працівниками, аспірантами, 

студентами та співробітниками університету (глибина вибірки становить п’ять 

років), а також за допомогою репозитаріїв, доступних у мережі Інтернет. Для 

забезпечення високої якості професійної підготовки здобувачів вищої освіти 

внаслідок виявлення ознак плагіату в їх академічних та наукових роботах у 2019 р. 

КрНУ підписав угоду з ТОВ «Антиплагіат». 

http://www.kdu.edu.ua/Documents/kodeks_etiki_KrNU.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/plagiat_pologennya.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/metod_instruczija_plagiat_2019.pdf
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У рамках дії цієї угоди університету надається можливість перевірки 

кандидатських та докторських дисертацій, які підготовлені до захисту у 

спеціалізованих учених радах КрНУ, з використанням онлайн -сервісу Unicheck, а 

також наукових праць студентів і викладачів. За критерій оригінальності творів 

приймається показник рівня унікальності тексту у відсотках, отриманий за 

допомогою програмно-технічних засобів перевірки на плагіат і збільшений на 

відсоток правомірних запозичень. Результат перевірки оформлюється відповідним 

протоколом, де зазначається коректність посилань або факт плагіату. 

4. Визнання результатів навчання, отриманих унаслідок неформальної освіти 

та здобутих в інших ЗВО, відбувається на основі: 

http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/nef_osvita.pdf 

 

Методичне забезпечення 

https://drive.google.com/drive/folders/1Bnnl_P2Qq2WYxQ2VUSoUJjrDVjjqqpqj 

1. Робоча програма навчальної дисципліни. 

2. Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт та сомостійної 

роботи студентів. 

Сидоренко В.М., Юдіна А.Л., Бельська В.Ю. Методичні вказівки щодо виконання 

практичних робіт та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Алгоритми та 

методи обчислень» для студентів усіх форм навчання зі спеціальності 123 – 

«Комп’ютерна інженерія» освітньо-професійної програми «Комп’ютерна 

інженерія» освітнього ступеня «Бакалавр», Кременчук: видавничий відділ КрНУ, 

2021 – 68 с. 

3. Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт 

Сидоренко В.М. Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з 

навчальної дисципліни «Алгоритми та методи обчислень» для студентів усіх форм 

навчання зі спеціальності 123 – «Комп’ютерна інженерія» освітньо-професійної 

програми «Комп’ютерна інженерія» освітнього ступеня «Бакалавр», Кременчук: 

видавничий відділ КрНУ, 2022 – 44 с. 

4. Питання до іспиту. 

5. Засоби діагностики знань: вправи, тести для поточного та підсумкового 

контролю. 

 

  

http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/nef_osvita.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1Bnnl_P2Qq2WYxQ2VUSoUJjrDVjjqqpqj
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Рекомендована література 

 

Базова 

1. Томас Г. Кормен. Алгоритми доступно / пер. З англ. Кирила Яценка. 

Київ: К. І. С, 2021. – 194 с. 

2. Шаховська Н. Б., Голощук Р. О. Алгоритми і структури даних: 

посібник. Львів: «Магнолія 2006», 2022. – 215 с. 

3. Sanjoy Dasgupta, Christos Papadimitriou, Umesh Vazirani. Algorithms 

McGraw-Hill Education; 1st edition (September 13, 2006) - 336 p.  

 

Допоміжна 

4. N. Wirth. Algorithms and Data Structures (Oberon version: August 2004). 

https://people.inf.ethz.ch/wirth/AD.pdf  

5. The Art of Computer Programming, Volumes 1-4B Boxed Set. (Reading, 

Massachusetts: Addison-Wesley, 2023), 3904pp. ISBN 978-0-13-793510-9, 0-13-

793510-2 

6. M. E. J. Newman, Networks: An Introduction (Oxford University Press, New 

York, 2010) 

https://books.google.com.ua/books?id=LrFaU4XCsUoC&pg=PP4&lpg=PP4&dq=M.+

E.+J.+Newman,+Networks:+An+Introduction+%28Oxford+University+Press,+New+Y

ork,+2010%29&source=bl&ots=86Hs-

Icb0n&sig=iMkGfZRdKQml5sGD4jKQUnVwDXA&hl=ru&sa=X&ei=_iasU6rrC6SA

ywOIkYLwDQ&ved=0CFoQ6AEwBg#v=onepage&q&f=false  

7. Slabchenko, O., Sydorenko, V., & Siebert, X. (2016). Development of models for 

imputation of data from social networks on the basis of an extended matrix of attributes. 

Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 4(2(82), 24–34. 

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2016.74871 

8. Valeriy Sydorenko, Svitlana Kravchenko, Yurii Rychok, Karel Zeman, “Method 

of Classification of Tonal Estimations Time Series in Problems of Intellectual Analysis 

of Text Content”, Transportation Research Procedia, Volume 44, 2020, Pages 102-109, 

ISSN 2352-1465, https://doi.org/10.1016/j.trpro.2020.02.015 

9. Сидоренко В. М., Садовнича С. А., Долударєва Є. В. Оптимізація структури 

тестових завдань навчальних онлайн-курсів на основі ймовірнісної моделі / 

Інженерні та освітні технології. 2022. Т. 10. № 2. С. 27–36. doi: 

https://doi.org/10.30929/2307- 9770.2022.10.02.03 

10. V. Sydorenko, Y. Rychok, M. Oladko, “Method for evaluation the pattern of 

Internet service customers based on stylometric analysis of their text content”, 2022 IEEE 

International Conference on Modern Electrical and Energy Systems (MEES), 2022, pp. 

1-5, doi: 10.1109/MEES52427.2021.9598804 

 

 

 

 

 

 

https://books.google.com.ua/books?id=LrFaU4XCsUoC&pg=PP4&lpg=PP4&dq=M.+E.+J.+Newman,+Networks:+An+Introduction+%28Oxford+University+Press,+New+York,+2010%29&source=bl&ots=86Hs-Icb0n&sig=iMkGfZRdKQml5sGD4jKQUnVwDXA&hl=ru&sa=X&ei=_iasU6rrC6SAywOIkYLwDQ&ved=0CFoQ6AEwBg#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.ua/books?id=LrFaU4XCsUoC&pg=PP4&lpg=PP4&dq=M.+E.+J.+Newman,+Networks:+An+Introduction+%28Oxford+University+Press,+New+York,+2010%29&source=bl&ots=86Hs-Icb0n&sig=iMkGfZRdKQml5sGD4jKQUnVwDXA&hl=ru&sa=X&ei=_iasU6rrC6SAywOIkYLwDQ&ved=0CFoQ6AEwBg#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.ua/books?id=LrFaU4XCsUoC&pg=PP4&lpg=PP4&dq=M.+E.+J.+Newman,+Networks:+An+Introduction+%28Oxford+University+Press,+New+York,+2010%29&source=bl&ots=86Hs-Icb0n&sig=iMkGfZRdKQml5sGD4jKQUnVwDXA&hl=ru&sa=X&ei=_iasU6rrC6SAywOIkYLwDQ&ved=0CFoQ6AEwBg#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.ua/books?id=LrFaU4XCsUoC&pg=PP4&lpg=PP4&dq=M.+E.+J.+Newman,+Networks:+An+Introduction+%28Oxford+University+Press,+New+York,+2010%29&source=bl&ots=86Hs-Icb0n&sig=iMkGfZRdKQml5sGD4jKQUnVwDXA&hl=ru&sa=X&ei=_iasU6rrC6SAywOIkYLwDQ&ved=0CFoQ6AEwBg#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.ua/books?id=LrFaU4XCsUoC&pg=PP4&lpg=PP4&dq=M.+E.+J.+Newman,+Networks:+An+Introduction+%28Oxford+University+Press,+New+York,+2010%29&source=bl&ots=86Hs-Icb0n&sig=iMkGfZRdKQml5sGD4jKQUnVwDXA&hl=ru&sa=X&ei=_iasU6rrC6SAywOIkYLwDQ&ved=0CFoQ6AEwBg#v=onepage&q&f=false
https://doi.org/10.15587/1729-4061.2016.74871
https://doi.org/10.1016/j.trpro.2020.02.015
https://doi.org/10.30929/2307-%209770.2022.10.02.03
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Інформаційні ресурси 
 

1. Algorithms. Khan Academy. Електронний ресурс. Точка доступу: 

https://www.khanacademy.org/computing/computer-science/algorithms   

2. 10 структур даних, які ви повинні знати (+відео та завдання). 

Електронний ресурс. Точка доступу:  https://proglib.io/p/data-structures/   

3. Sorting algorithm. Електронний ресур. Точка доступу: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sorting_algorithm  

4. Mark Newman.  Solutions for Computational Physics 2012. Електронний 

ресур. Точка доступу: https://www.numerade.com/books/computational-physics-

2/?gclid=Cj0KCQiAgaGgBhC8ARIsAAAyLfHkmOg4q3B7lWHn5ebU36oA4eD6QE

QiuwKFL1pHDObQ2MTCHs3MvzgaAqbEEALw_wcB  

https://www.khanacademy.org/computing/computer-science/algorithms
https://proglib.io/p/data-structures/
https://en.wikipedia.org/wiki/Sorting_algorithm
https://www.numerade.com/books/computational-physics-2/?gclid=Cj0KCQiAgaGgBhC8ARIsAAAyLfHkmOg4q3B7lWHn5ebU36oA4eD6QEQiuwKFL1pHDObQ2MTCHs3MvzgaAqbEEALw_wcB
https://www.numerade.com/books/computational-physics-2/?gclid=Cj0KCQiAgaGgBhC8ARIsAAAyLfHkmOg4q3B7lWHn5ebU36oA4eD6QEQiuwKFL1pHDObQ2MTCHs3MvzgaAqbEEALw_wcB
https://www.numerade.com/books/computational-physics-2/?gclid=Cj0KCQiAgaGgBhC8ARIsAAAyLfHkmOg4q3B7lWHn5ebU36oA4eD6QEQiuwKFL1pHDObQ2MTCHs3MvzgaAqbEEALw_wcB

