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ВСТУП

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Основи
алгоритмізації та програмування»» складена відповідно до освітньої програми
підготовки «бакалавр» за спеціальністю 081 «Право».
Предметом вивчення навчальної дисципліни є викладення основних
понять алгоритмізації і техніки застосування у програмуванні базових
алгоритмічних структур (організація програм) і базових структур даних
(організація даних) і надбання курсантами необхідних знань та практичних
навичок використання інформаційних технологій у практиці боротьби зі
злочинністю.
Програма навчальної дисципліни складається з таких тем:
1. Алгоритм як основне поняття програмування. Лексичні основи мов
високого рівня
2. Алгоритмічна мова С++. Основні типи даних.
3. Програмування обчислювальних процесів. Оператори управління
програмою
4. Функції
5. Масиви. Похідні типи даних
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1.Метою викладання навчальної дисципліни курсу «Основи
алгоритмізації та програмування» є
викладення основних понять алгоритмізації і техніки застосування у
програмуванні базових алгоритмічних структур (організація програм) і базових
структур даних (організація даних) і надбання курсантами необхідних знань та
практичних навичок використання інформаційних технологій у практиці
боротьби зі злочинністю.
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи
алгоритмізації та програмування» є:
 вивчення основних етапів процесу проектування програмного
забезпечення і визначення принципів процедурного програмування щодо
розробки програм мовою С++;
 вивчення типових підходів до розробки і аналізу найбільш
розповсюджених алгоритмів рішення економіко-математичних задач;
 здійснення аналізу можливостей сучасних інструментальних середовищ розробки програм (на прикладі середовища Visual C++.NET);
 визначення концепцій і вивчення основних принципів організації
програм в середовищі ОС Windows.
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
 проблематику курсу ««Основи алгоритмізації та програмування»» і
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його основних розділів, базові поняття і визначення;
 типові етапи підготовки і рішення задач на ЕОМ;
 типові конструкції алгоритмів;
 принципи структурного та процедурного програмування;
 використання операторів управління програмою;
 особливості обробки базових і складних типів даних;
 правила використання функцій; побудову вводу-виводу даних;
мати уяву: про напрямки розвитку систем програмування;
вміти:
 створювати алгоритми рішення задач;
 розробляти програми на мові високого рівня для обробки різних
типів даних;
 використовувати функції при розробці складних програм;
 вносити зміни в програму, виконувати налагодження програм на
ПЕОМ за допомогою вбудованих інструментальних засобів;
 використовувати алгоритмічні мови високого рівня (C/C++) для
рішення типових професійних задач
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 36 годин/1 кредит ECTS.
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Тема 1. Алгоритм як основне поняття програмування. Лексичні
основи мов високого рівня.
Етапи підготовки і рішення задач на ПЕОМ. Поняття алгоритму.
Властивості алгоритму. Типові алгоритмічні конструкції. Розробка алгоритму
методом покрокового уточнення. Правила виконання схем алгоритмів. Методи
розробки складних алгоритмів. Типові алгоритми рішення задач. Алгоритмічні
конструкції: послідовність, вибір, повторення. Способи завдання алгоритму.
Критерії оцінки алгоритмів.
Початкові відомості про технологію програмування: процедурне,
структуроване і об'єктно-орієнтоване програмування. Мови програмування:
процедурні, аплікативні, системи правил, об'єктно-орієнтовні. Стандартизація
мов та середовища проектування. Транслятори. Редактори. Компонувальники.
Відладчики. Керуючі структури: оператори, вирази та підпрограми. Огляд
сучасних інтегрованих систем програмування. Інтегроване середовище системи
програмування Visual C++.NET. Платформа DOT.NET. Етапи розробки та
впровадження програм. Вимоги до програмного коду.
Тема 2. Алгоритмічна мова С++. Основні типи даних.
Стандарт ANSI. Структура С++ програми.
Лексичні елементи мови С++: алфавіт, коментарі, ідентифікатори,
службові слова, дані, вираз, операнд, змінна, операція. Домовленості про імена.
Поняття типу даних. Класифікація і представлення даних. Базові типи
даних: логічний, символьний, цілий, речовинний. Перетворення типів: неявні
перетворення, явні перетворення типу.
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Пріоритети операції. Зведена таблиця пріоритетності і асоціативності
операцій. Операції. Унарні операції: унарний мінус, унарний плюс, порозрядне
інвертування, логічне заперечення, інкремент, декремент, операція обчислення
розміру (sizeof). Бінарні операції: аддитивні, мультиплікативні, зсувів,
порозрядні, операції відносин, логічні, привласнення, операція "кома".
Пріоритети операції. Зведена таблиця пріоритетності і асоціативності
операцій.
Стандартні математичні функції.
Константні величини: цілі, речовинні, перелічувальні, символьні
(літерні), рядкові (рядки або літерні рядки). Правила визначення компілятором
констант. Визначення констант за допомогою ключового слова const.
Константи переліків.
Тема 3. Програмування обчислювальних процесів. Оператори
управління програмою
Вирази, символи пропусків, блоки і комплексні вирази. Операнд, змінна.
Оператор привласнення. Оголошення та ініціалізація змінних.
Типи операторів. Найпростіший оператор, оператор-оголошення, оператор-визначення, оператор-вираз. Управляючі оператори: оператори проходження; оператори вибору (єдиний вибір - if, подвійний вибір - if / else,
множинний вибір - switch, умовна операція); оператори повторення (оператор
while, оператор do-while, оператор for). Вкладені цикли. Управляючі оператори
в циклах: оператор break, оператор continue, оператор goto. Рекомендації з
вибору циклів.
Тема 4. Функції
Загальні відомості про функції. Структура функції. Значення, параметри і
аргументи, що повертаються. Оголошення функції. Прототипи функцій.
Визначення функції. Виконання функції.
Локальні і глобальні змінні. Правило видимості змінних. Наведення типів
аргументів функцій. Правила автоматичного (неявного) наведення типів. Явні
перетворення типів. Правила роботи з функціями. Класи пам'яті.
Список параметрів функції. Параметри за умовчанням. Способи передачі
параметрів. Способи повернення значення. Функції, що підставляються.
Створення власних заголовних файлів. Перевантаження функцій. Рекурсія.
Робота функцій. Розбиття пам'яті. Стек і функції. Модифікатори функцій.
Тема 5. Масиви. Похідні типи даних
Ініціалізація масивів. Обробка одновимірних масивів даних економічного
характеру. Алгоритми сортування масивів. Багатовимірні масиви. Ініціалізація
багатовимірного масиву. Типові приклади обробки матриць. Масиви як
параметри функцій.
Рядки як масиви символів. Операції з рядками. Тип даних string. Ввідвивід рядків.
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Поняття покажчика, посилання. Покажчики і масиви. Адресна
арифметика. Посилання. Приклади використання покажчиків і посилань.
Покажчики на функції. Посилання. Параметри функцій як посилання
3. Рекомендована література
Базова
1. Глушаков С.В., Коваль А.В., Смирнов С.В. Язык программирования
С++. Учебный курс. – Харьков.:Фолио, 2003,
2. Подбельский В.В. Язык С++. 5-е издание. − М: Финансы и статистика,
2003. − 560 с.
3. Аммерааль Л. STL для программистов на С++. : Пер. с англ. / Л. Аммерааль - М. : ДМК, 1999. - 240 с. : ил.
4. Вирт Н. Алгоритмы и структуры данных ; пер. с англ. / Н. Винт М. :
Мир, 1989. - 360 с., : ил.
5. Деннис М. Язык программирования С. ; Пер. с англ. / Деннис М.
Ритчи, Брайан У. Керниган. - М. : Издательский дом "Вильямс", 2009. - 304 с.
6. Ишкова Э. А. С++. Начала программирования. 3-е Изд., перераб. и доп.
/ Э. А. Ишкова. - М. : ООО "БИНОМ-Пресс", 2004. - 368 с. : ил.
7. Кнут Д. Искусство программирования для ЭВМ / Д. Кнут - т.1-3, М. :
Мир, 1976 - 1977.
8. Пирогов В. Ю. Программирование на Visual C++.NET. / В. Ю.
Пирогов.СПб. : БХВ-Петербург, 2003. - 800 с.
9. Румянцев П. В. Азбука программирования в Win32 API. / П. В. Румянцев - М. : Горячая линия - Телеком. 2001. - 312 с.
10. Харви Дейтел Как программировать на С++ ; пер. с англ. / Харви
Дейтел, Пол Дейтел. - М. : ЗАО "Издательство БИНОМ", 2008. - 1455 с.
11. Харт, Джонсон М. Системное программирование в среде Windows, 3-е
изд. ; пер. с англ. / Харт, Джонсон М. - М. : Издательский дом "Вильямс", 2005.
- 592 с. : ил.
12. Щупак Ю. А. Эффективная разработка приложений. / Ю. А. Щупак
СПб. : Питер, 2007. - 572 с. : ил.
13. Хортон А. Visual C++ 2005: базовый курс ; пер. с англ. / А. Хортон. М. :
Издательский дом "Вильямс", 2007. - 1152 с. : ил.
Допоміжна
14. Верма Р. Д. Справочник по функциям Win32 API. / Р. Д. Верма -М. :
Горячая линия - Телеком, 2002. - 488 с.
15. Марченко A. Л. С++. Бархатный путь. / A. Л. Марченко - М. : Горячая
линия Телеком, 1999. - 400 с.
16. Павловская Т. А. С/С++. Программирование на языке высокого уровня.
/ Т. А. Павловская - СПб. : Питер, 2006. - 461 с. : ил.
17. Подбельский В. В. Язык С++ : Учебн. пособие. / В. В. Подбельский - 4е изд. - М. : Финансы и статистика, 1999. - 560 с.
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18. Подбельский В. В. Программирование на языке С : - 2-е доп. Изд. / В.
В. Подбельский, С. С. Фомин - М.: Финансы и статистика, 2004. - 600 с.
19. Саймон Р. Windows 2000 API. Энциклопедия программиста; пер. с
англ. / Р. Саймон - К. : ООО "ДиасофтЮП", 2002. - 1088 с.
20. Страуструп Б. Язык программирования С++, 3-е изд. Специальное
издание; пер. с англ. / Б. Страуструп. - СПб.; М. : "Невский диалект" Издательство "БИНОМ", 2004. -1104с. : ил.
21. Страуструп Б. Дизайн и эволюция языка С++: пер. с англ. / Б.
Страуструп - М. : ДМК, 2000. - 444 с.
22. Шеферд Д. Программирование на Microsoft Visual C++.NET. : пер. с
англ. / Д. Шеферд - М. : Издательско-торговый дом "Русская редакция", 2003. 928с. : ил.
Інформаційні ресурси
23. Главная страница MSDN, MSDN по-русски. - Режим доступа :
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/default.aspx.
24. Интернет Университет Информационных Технологий - дистанционное
образование. - Режим доступа : http://www.intuit.ru/
25. CodeNet - Все для программиста. - Режим доступа :
http://www.codenet.ru/.
26. C++ для начинающих. - Режим доступа : http://valera.asf.ru/cpp/ book/.
27. MSDN-WindowsAPI. - Режим доступа : http://www.vsokovikov.
narod.ru/New_MSDN_API/index_msdn.htm.

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік.
5. Засоби діагностики успішності навчання (питання, що виносяться на
залік)
1.
Структура типової програми мовою С++.
2.
Бібліотечні файли, їх організація і використання.
3.
Опишіть можливості застосування інтегрованого середовища Visual
C++ .NET для розробки Windows-додатків.
4.
Дайте класифікацію типів даних, способи опису їх в програмах,
приклади використання.
5.
Перерахуйте структури мови С++, що управляють, і вкажіть
особливості їх застосування.
6.
Формат і робота умовного оператора в повній і скороченій формах.
Наведіть приклади.
7.
Формат і робота оператора switch. Наведіть приклади.
8.
Формат і робота оператора циклу while (цикл з передумовою).
Наведіть приклади.
9.
Формат і робота оператора циклу do / while (цикл з післяумовою).
Наведіть приклади.
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10.
11.
12.

Формат і робота оператора циклу for. Наведіть приклади.
Як записати два і більше виразів в умові while?
Чи відрізняється умова циклу в циклі while від умови циклу do /
while?
13.
Дайте визначення поняття "масив". До яких типів даних відносяться
масиви в С++?
14.
Наведіть приклад циклу for від 0 до 20. Коли виконується кожний з
трьох виразів?
15.
Де в заголовку for може використовуватися кома?
16.
Чи можна опускати крапки з комою в циклі for?
17.
Як працює оператор break?
18.
Як працює оператор continue?
19.
Як нумеруються елементи масиву а [ 5 ]?
20.
Чи може розмірність масиву визначатися змінній?Як ініціалізувати
масив? Чи можна при цьому опускати розмірність?
21.
Що буде, якщо в списку ініціалізації менше елементів, ніж розмірність масиву? А якщо більше елементів?
22.
Чи можна ініціалізувати символьний масив рядком символів?
23.
Чи можна привласнити масив масиву?
24.
Визначник поняття покажчика в С++. Чим відрізняються покажчики
від посилань?
25.
Що відбудеться, якщо буде вихід за межу масиву?
26.
Що значить запис а[1] для масиву а[5][5]?
27.
Що тут визначене? int *i1, i2;
28.
Як визначається операція узяття адреси в С++?
29.
Що таке покажчик типу void*? Чи можна його розіменовувать?
30.
Що позначає окремо ім'я а для масиву а[10]?
31.
На що указує ptr + 10, якщо ptr указує на перший елемент масиву?
32.
Чим відрізняється робота з масивом від роботи з покажчиком?
33.
Як розмістити в С++ об'єкт у вільній пам'яті?
34.
Як звільнити пам'ять об'єкту?
35.
Опишіть структури даних - масиви. Поясніть організацію
багатовимірних масивів. Для чого використовуються покажчики і
посилання?
36.
Програмні модулі С++ (функції). Визначення функцій, виклик,
прототипи.
37.
Створіть функцію, яка приймає три аргументи: ім'я масиву елементів
типу int, розмір масиву і значення типу int. Функція повинна встановити
для кожного елементу масиву значення типу int.
38.
Як здійснюється організація файлової системи в С++?
39.
Дайте визначення поняття "потік" в С++. Назвіть і охарактеризуйте
стандартні потоки введення-виводу.
40.
Опишіть ієрархію потокових класів в С++.
41.
Назвіть засоби форматування введення-виводу.
42.
Вкажіть потоки файлового введення-виводу.
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43.

Які операції використовуються для запису даних у файл і для
читання з файлу?
44.
У чому відмінність консольного застосування від графічного?

