
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

Кафедра інформаційних технологій і математичних дисциплін 
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Форма проведення                                      комбінована 

Тривалість проведення                               1 год. 20 хв. 

Максимальна кількість балів:                    40 балів 

Критерії оцінювання:                                  25 балів - письмова відповідь, 

15 балів – вирішення 

ситуаційного завдання 

Перелік допоміжних матеріалів:  довідкові матеріали 

 

Орієнтований перелік питань: 

1. Важливість вибору моделі для розв’язання поставленої задачі. 

2. Дерево розв’язків задачі. 

3. Роль вхідних даних при виконанні алгоритму. 

4. Порядок росту часу роботи алгоритму. 

5. Що розуміють під плануванням роботи над алгоритмом? 

6. Покрокова деталізація алгоритму. 

7. Структурний підхід до побудови алгоритмів. 

8. Низхідне програмування. 

9. Висхідне програмування. 

10. У чому полягає методика використання "заглушок" у програмі? 

11. Структури даних. 

12. Основні дії над елементами структури даних. 

13. Що представляє собою структура даних "масив"? 

14. Стек. Робота з елементами стека. 

15. Черга. Робота з елементами черги. 

16. Дек. Читання та запис елементів в дек. 

17. Читання та запис елемента зв’язного списку. 

18. Способи створення списків. 

19. Принцип організації односпрямованого, двоспрямованого та кільцевого 

списків. 

20. Представлення інформації у вигляді дерева. 

21. Вершини дерева. 

22. Двійкові дерева. 

23. Принцип побудови дерева пошуку. 

24. Ключ елемента Х. 

25. Сегменти. Хеш-таблиця. 

26. Пошукові алгоритми. 



27. Алгоритм бінарного пошуку. 

28. Рекурсивний алгоритм бінарного пошуку. 

29. Дерево пошуку. 

30. Пошук елементів у дереві за "унікальним" ключем. 

31. Прямий пошук підрядка у рядку. 

32. Теорія автоматів. 

33. КМП пошук. 

34. Ефективність роботи КМП пошуку. 

35. Ефективність роботи алгоритму пошуку в мережі. 

36. Класифікація методів сортування. 

37. Сортування послідовності методом прямого вибору. 

38. Сортування послідовності методом прямого включення. 

39. Сортування послідовності методом обміну. 

40. Алгоритм шейкерного сортування. 

41. Сортування з двійковим включенням. 

42. Сортування послідовності методом Шелла. 

43. Пірамідальне сортування. 

44. Метод прямого злиття для сортування елементів. 

45. Алгоритм сортування послідовності елементів методом природного злиття. 

46. Серія послідовності. 

47. Сортування елементів масиву методом підрахунку. 

48. Історія застосування алгоритму цифрового сортування. 

49. Переваги й обмеження щодо використання методу цифрового сортування. 

50. Порівняльний аналіз методів прямого сортування. 

51. Порівняльний аналіз покращених методів сортування. 

52. Порівняльний аналіз удосконалених методів сортування. 

53. Порівняльний аналіз методів сортування послідовностей. 

54. Порівняльний аналіз методів лінійного сортування. 

55. Алгоритми роботи з довгими числами. 

56. Алгоритм віднімання довгих цілих чисел. 

57. Алгоритм множення довгих цілих чисел. 

58. Алгоритми класу Р та NP. 

59. Оцінка ефективності роботи алгоритмів, що відносяться до класу NP. 

60. Алгоритм розв'язування задачі про комівояжера. 

61. Граф та його елементи. 

62. Способи представлення графів. 

63. Алгоритм обходу орієнтованого графа у глибину. 

64. Алгоритм обходу орієнтованого графа у ширину. 

65. Критерії наявності ейлеревого шляху в заданому графі. 

66. Алгоритм пошуку гамільтонового шляху в заданому графі. 

67. Остовне дерево для заданого графа. 

68. Остовне дерево мінімальної довжини. 

69. Алгоритм Прима побудови остовного дерева мінімальної довжини. 

70. Алгоритм Краскала побудови остовного дерева мінімальної довжини. 

71. Застосування алгоритму Дейкстри. 



72. Компонент зв’язності заданого графа. 

73. Алгоритм Форда-Фалкерсона. 

74. Дводольні графи. 

75. Евристичні та наближені методи. 

 

Екзаменатор               Носенко Т.І. 

Завідувач кафедри     Литвин О.С.  

 

 
 


