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1 ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ 

1.1 Двовимірні масиви 

На логічному рівні двовимірний масив можна представити у вигляді 

таблиці, у якій довжина кожного рядка залишається незмінною по всьому 

масиву. Двовимірні масиви називають масивами масивів. Один із способів 

реалізації масивів з одним типом елементів на фізичному рівні (у 

внутрішній пам’яті) полягає у тому, що під масив виділяється безперервний 

блок пам’яті.  

Перетворення логічної структури в фізичну називається процесом 

лінеаризації, у ході якого багатомірна логічна структура масива 

перетворюється в одновимірну фізичну структуру. 

При звертанні до елемента двовимірного масива адреса елемента 

обчислюється так: @a[i1 , i2] = a0 + (i1 * N1 + i2) * S;  

для тривимірного:  @a[i1 , i2, i3] = a0 + ((i1 * N1 + i2) * N2 + i3) * S. 

Час доступу до елемента масива тим більше, чим більше вимірність 

масива.  

Для зменшення часу доступу до елементів багатомірних масивів їх 

представляють у вигляді векторів Айлиффа. При цьому замість обчислення 

адреси виконується читання адрес векторів і елементів масиву. 

1.2 Спеціальні двовимірні масиви 

Динамічні масиви - масиви, розмір яких може змінюватися під час 

виконання програми. У таких масивах елементи можна додавати або 

видаляти. 

Розріджений масив - це масив, у якому не всі елементи 

використовуються, є в наявності або потрібні в поточний момент. Це, як 

правило, великий, але рідко заповнений масив, більшість елементів якого 

приймають однакове значення – фонове (зазвичай – 0, але можуть бути і 

інші). Подання масива з випадковим розташуванням нефонових елементів 

може бути у вигляді  асоціативного масива, зв’язного списка або масива 

покажчиків. 

Східчастий (рваний, зубчастий) масив – це такий масив, у якім 

довжина кожного одновимірного масива (рядки) може бути різною. Отже, 

східчастий масив може бути використаний для складання таблиці з рядків 

різної довжини. Східчасті масиви знаходять застосування у випадках, коли 

потрібний дуже довгий двовимірний масив, який заповнюється не 
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повністю, тобто такий масив, у якім використовуються не всі, а лише 

окремі його елементи. Для цієї мети ідеально підходить східчастий масив. 

Дерево відрізків – це структура даних, яка дозволяє ефективно 

вирішувати основні операції на масивах. Представляється в пам’яті у 

вигляді вектора. Для вхідного (початкового) масива будується дерево для 

розв’язання певного завдання (наприклад, пошук суми чисел у заданому 

інтервалі, мінімального або максимального за значенням елемента і т.д.). А 

при розв’язку завдання виконується вибір значень у раніше підготовленому 

дереві.  

2 ЗАВДАННЯ ДО ВИКОНАННЯ  

1. Вектора Айліффа. Представити трьохвимірний масив за 

допомогою векторів Айлиффа. Реалізувати функції ініціалізації, 

додавання, видалення елементів, звільнення пам’яті. Порівняти час 

доступу до елемента при поданні масива статичним вектором та векторами 

Айліффа. 

2. Східчасті масиви. Реалізувати функції ініціалізації, додавання, 

видалення елементів, звільнення пам’яті. Значення мінімальної ємності 

масива, відсоток мінімального заповнення масива, збільшення ємності при 

збільшенні розміру масива задати самостійно.  

3. Дерево відрізків. Забезпечити визначення суми чисел на заданому 

відрізку та відновлення значення елемента по його номеру. Порівняти час 

виконання зазначених операцій при поданні масива статичним вектором та 

деревом відрізків. 

4. Динамічний одновимірний масив. Реалізувати функції 

ініціалізації, додавання, видалення елементів, звільнення пам’яті. Значення 

мінімальної ємності масива, відсоток мінімального заповнення масива, 

збільшення ємності при збільшенні розміру масива задати самостійно. 

Порівняти час доступу до елемента при поданні масива статичним та 

динамічним вектором. 

5. Розріджений масив. Представити масив з випадковим 

розташуванням нефонових елементів зв’язаними структурами. Реалізувати 

функції ініціалізації, додавання, видалення елементів, звільнення пам’яті. 

Порівняти час доступу до елемента при представленні масива статичним 

вектором та запропонованим поданням. 

6.  Розріджений масив. Представити масив з випадковим 

розташуванням нефонових елементів масивом покажчиків на інформаційні 

елементи. Реалізувати функції ініціалізації, додавання, видалення 
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елементів, звільнення пам’яті. Порівняти час доступу до елемента при 

представленні масива статичним вектором та запропонованим поданням. 

7. Дерево відрізків. Забезпечити пошук мінімального значення серед 

елементів масива на заданому відрізку та відновлення значення елемента 

по його номеру. Порівняти час виконання зазначених операцій при 

представленні масива статичним вектором та деревом відрізків. 

8. Східчасті масиви. Представити масив у вигляді масива 

динамічних масивів. Реалізувати функції ініціалізації, додавання, 

видалення елементів, звільнення пам’яті. Значення мінімальної ємності 

масива, відсоток мінімального заповнення масива, збільшення ємності при 

збільшенні розміру масива задати самостійно.  

9. Дерево відрізків. Забезпечити пошук максимального значення 

серед елементів масива на заданому відрізку та відновлення значення 

елемента по його номеру. Порівняти час виконання зазначених операцій 

при представленні масива статичним вектором та деревом відрізків. 

10. Розріджений масив. Представити масив з випадковим 

розташуванням нефонових елементів зв’язаними структурами. Реалізувати 

функції ініціалізації, додавання, видалення елементів, звільнення пам’яті. 

Порівняти час доступу до елемента при представленні масива статичним 

вектором і запропонованим поданням. 

11. Довгі числа. Реалізувати предсталення в пам’яті довгих 

беззнакових цілих чисел. Забезпечити виконання операцій порівняння, 

додавання та віднімання таких чисел. Порівняти час виконання зазначених 

операцій при роботі з даними типу unsigned long і запропонованою 

реалізацією довгих чисел. 

12.  Довгі числа. Реалізувати предсталення в пам’яті довгих 

беззнакових цілих чисел. Забезпечити виконання арифметичних операцій 

множення та ділення таких чисел. Порівняти час виконання зазначених 

операцій при роботі з даними типу unsigned long та запропонованою 

реалізацією довгих чисел. 

13. Стек. Написати програму формування зворотнього польського 

запису та розрахунку значення виразу, що буде отримано із використанням 

стека. Передбачити можливості того, що ідентифікатори можуть 

складатися більш ніж з одного символа та можуть бути використані такі 

операції: +, -, /, %,  зведення в ступінь. Результат роботи програми 

перевірити на прикладах.  

14. Східчасті масиви. Представити масив у вигляді масива 

динамічних масивів. Реалізувати функції ініціалізації, додавання, 
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видалення елементів, звільнення пам’яті. Значення мінімальної ємності 

масива, відсоток мінімального заповнення масива, збільшення ємності при 

збільшенні розміру масива задати самостійно.  

15. Алгоритми сортувань. Реалізувати алгоритми сортувань c 

порядком O(N2). Протестувати їх на випадкових наборах даних, 

упорядкованих по зростанню та спаданню. Порівняти результати, 

побудувати таблиці та графіки.  

16. Алгоритми сортувань. Реалізувати алгоритми сортувань c 

порядком O(N * log2N). Протестувати їх на випадкових наборах даних, 

упорядкованих по зростанню та спаданню. Порівняти результати, 

побудувати таблиці й графіки.  

17. Алгоритми пошуку підрядка в рядку. Реалізувати алгоритми 

простого пошуку, КМП і БМ пошуку підрядка в тексті. Порівняти час 

пошуку при різних розмірах підрядка та текста. Побудувати графіки. 

18. Алгоритми пошуку в масиві чисел. Реалізувати алгоритми 

пошуку по числовому ключу: лінійний, лінійний пошук з бар’єром, 

бінарний, експонентний, інтерполяційний. Порівняти результати, 

побудувати таблиці й графіки.   

 

3. ВИМОГИ ДО ДОКУМЕНТАЦІЇ 

За результатами виконання завдання оформити пояснювальну 

записку, у якій повинні бути такі розділи: 

− завдання; 

− теоретичні відомості по темі завдання; 

− текст програми; 

− результати тестування (скріншоти); 

− пояснення отриманих результатів; 

− висновки. 

Мова написання пояснювальної записки – українська, для іноземних 

студентів – російська, англійська. 

Пояснювальна записка повинна мати аркуш затвердження (додаток А) 

та титульний аркуш (додаток Б). 
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1 ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1 Двухмерные массивы  

На логическом уровне двумерный массив можно представить в виде 

таблицы, в которой длина каждой строки остается неизменной по всему 

массиву. Двумерные массивы называют массивами массивов. Один из 

способов реализации массивов с одним типом элементов на физическом 

уровне заключается в том, что под массив выделяется непрерывный блок 

памяти.  

Преобразование логической структуры в физическую называется 

процессом линеаризации, в ходе которого многомерная логическая 

структура массива преобразуется в одномерную физическую структуру. 

При обращении к элементу двухмерного массива адрес элемента 

вычисляется так: @a[i1 , i2] = a0 + (i1 * N1 + i2) * S;  

для трехмерного:  @a[i1 , i2, i3] = a0 + ((i1 * N1 + i2) * N2 + i3) * S. 

Время доступа к элементу массива тем больше, чем больше мерность 

массива.  

Для уменьшения времени доступа к элементам многомерных 

массивов их представляют в виде векторов Айлиффа. При этом вместо 

вычисления адреса выполняется чтение адресов векторов и элементов 

массива. 

1.2 Специальные двумерные массивы 

Динамические массивы - массивы, размер которых может 

изменяться во время выполнения программы. В таких массивах элементы 

можно добавлять, удалять. 

Разреженный массив - это массив, в котором не все элементы 

используются, имеются в наличии или нужны в данный момент. Это, как 

правило, большой, но редко заполненный массив, большинство элементов 

которого принимают одно и то же значение – фоновое (обычно 0, но могут 

быть и другие значения). Представление массива со случайным 

расположением нефоновых элементов может быть в виде ассоциативного 

массива, связного списка или массива указателей. 

Ступенчатый (рваный, зубчатый) массив – это такой массив, в 

котором длина каждого одномерного массива (строки) может быть разной. 

Следовательно, ступенчатый массив может быть использован для 

составления таблицы из строк разной длины. Ступенчатые массивы 

находят применение в случаях, когда требуется очень длинный двумерный 

массив, который заполняется не полностью, т.е. такой массив, в котором 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2
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используются не все, а лишь отдельные его элементы. Для этой цели 

идеально подходит ступенчатый массив. 

Дерево отрезков – это структура данных, которая позволяет 

эффективно решать основные операции на массивах. Представляется в 

памяти в виде вектора. Для исходного массива строится дерево для 

решения определенной задачи (например, поиск суммы чисел в заданном 

интервале, минимального или максимального по значению элемента и         

т. д.). А при решении задачи выполняется выбор значений в ранее 

подготовленном дереве.  

2. ЗАДАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ  

1. Вектора Айлиффа. Представить 3-х мерный массив с помощью 

векторов Айлиффа. Реализовать функции инициализации, добавления, 

удаления элементов, освобождение памяти. Сравнить время доступа к 

элементу при представлении массива статическим вектором и векторами 

Айлиффа. 

2. Ступенчатые массивы. Реализовать функции инициализации, 

добавления, удаления элементов, освобождение памяти. Значение 

минимальной емкости массива, процент минимального заполнения 

массива, приращение ёмкости при увеличении размера задать 

самостоятельно.  

3. Дерево отрезков. Обеспечить определение суммы чисел на 

заданном отрезке и обновление значения элемента по его номеру. Сравнить 

время выполнения указанных операций при представлении массива 

статическим вектором и деревом отрезков. 

4. Динамический одномерный массив. Реализовать функции 

инициализации, добавления, удаления элементов, освобождение памяти. 

Значение минимальной емкости массива, процент минимального 

заполнения массива, приращение ёмкости при увеличении размера задать 

самостоятельно. Сравнить время доступа к элементу при представлении 

массива статическим вектором. 

5. Разреженный массив. Представить массив со случайным 

расположением не фоновых элементов связанными структурами. 

Реализовать функции инициализации, добавления, удаления элементов, 

освобождение памяти. Сравнить время доступа к элементу при 

представлении массива статическим вектором и предложенным 

представлением. 

6. Разреженный массив. Представить массив со случайным 

расположением не фоновых элементов массивом указателей на 

информационные элементы. Реализовать функции инициализации, 
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добавления, удаления элементов, освобождение памяти. Сравнить время 

доступа к элементу при представлении массива статическим вектором и 

предложенным представлением. 

7. Дерево отрезков. Обеспечить поиск минимального значения 

среди элементов массива на заданном отрезке и обновление значения 

элемента по его номеру. Сравнить время выполнения указанных операций 

при представлении массива статическим вектором и деревом отрезков. 

8. Ступенчатые массивы. Представить массив в виде массива 

динамических массивов. Реализовать функции инициализации, 

добавления, удаления элементов, освобождение памяти. Значение 

минимальной емкости массива, процент минимального заполнения 

массива, приращение ёмкости при увеличении размера задать 

самостоятельно.  

9. Дерево отрезков. Обеспечить поиск максимального значения 

среди элементов массива на заданном отрезке и обновление значения 

элемента по его номеру. Сравнить время выполнения указанных операций 

при представлении массива статическим вектором и деревом отрезков. 

10. Разреженный массив. Представить массив со случайным 

расположением не фоновых элементов связанными структурами. 

Реализовать функции инициализации, добавления, удаления элементов, 

освобождение памяти. Сравнить время доступа к элементу при 

представлении массива статическим вектором и предложенным 

представлением. 

11. Длинные числа. Реализовать представление длинных без 

знаковых целых чисел. Предусмотреть выполнение операций сравнения, 

сложения и вычитания таких чисел. Сравнить время выполнения 

указанных операций при работе с данными типа unsigned long и 

предложенной реализацией длинных чисел. 

12.  Длинные числа. Реализовать представление длинных без 

знаковых целых чисел. Предусмотреть выполнение арифметических 

операций умножения и деления таких чисел. Сравнить время выполнения 

указанных операций при работе с данными типа unsigned long и 

предложенной реализацией длинных чисел. 

13. Стек. Написать программу формирования обратной польской 

записи и расчета полученного выражения. Предусмотреть возможности 

того, что идентификаторы могут состоять более чем из одного символа и 

могут быть использованы операции % и возведение в степень. Результат 

работы программы проверить на примерах.  

14. Ступенчатые массивы. Представить массив в виде массива 

динамических массивов. Реализовать функции инициализации, 
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добавления, удаления элементов, освобождение памяти. Значение 

минимальной емкости массива, процент минимального заполнения 

массива, приращение ёмкости при увеличении размера задать 

самостоятельно.  

1. Алгоритмы сортировок. Реализовать алгоритмы сортировок c 

порядком O(N2). Протестировать их на случайных наборах, упорядоченных 

по возрастанию и убыванию. Сравнить результаты, построить таблицы и 

графики.  

2. Алгоритмы сортировок. Реализовать алгоритмы сортировок c 

порядком O(N * log2N). Протестировать их на случайных наборах, 

упорядоченных по возрастанию и убыванию. Сравнить результаты, 

построить таблицы и графики.  

3. Алгоритмы поиска подстроки в строке. Реализовать алгоритмы 

простого поиска, КМП и БМ поиска подстроки в тексте. Сравнить время 

поиска при различных размерах подстроки и текста. Построить графики. 

4. Алгоритмы поиска в массиве чисел. Реализовать алгоритмы 

поиска по числовому ключу: линейный, линейный поиск с барьером, 

бинарный, экспоненциальный, интерполяционный. Сравнить результаты, 

построить таблицы и графики.   

 

3. Требования к документации 

По результатам выполнения задания оформить пояснительную 

записку, в которой должны быть такие разделы: 

− задание; 

− теоретические сведения по теме задания; 

− текст программы; 

− результаты тестов (скриншоты); 

− объяснение полученных результатов; 

− выводы. 

Язык написания пояснительной записки – украинский, для 

иностранных студентов – русский, английский. 

Пояснительная записка должна иметь лист утверждения (приложение 

В) и титульный лист (приложение Г). 
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1 THE MAIN THEORETICAL DATA 

1.1 Two-dimensional arrays 

At the logical level, a two-dimensional array can be represented as a table 

in which the length of each row remains unchanged throughout the array. Two-

dimensional arrays are called arrays of arrays. One way to implement arrays with 

one type of element at the physical level is to allocate a continuous block of 

memory for the array. 

The transformation of a logical structure into a physical one is called a 

linearization process, during which a multidimensional logical structure of an 

array is transformed into a one-dimensional physical structure. 

When accessing an element of a two-dimensional array, the address of the 

element is calculated as follows: @a[i1 , i2] = a0 + (i1 * N1 + i2) * S;  

For three-dimensional: 

@a[i1 , i2, i3] = a0 + ((i1 * N1 + i2) * N2 + i3) * S. 

The access time to the array element is the longer, the greater the dimension 

of the array. 

To reduce the access time to the elements of multidimensional arrays, they 

are represented in the form of Iliff vectors. In this case, instead of calculating the 

address, the addresses of vectors and array elements are read. 

 

1.2 Special two-dimensional arrays. 

Dynamic arrays - arrays, the size of which can change during program 

execution. In these arrays, elements can be added and deleted. 

A sparse array is an array in which not all elements are used, available, or 

needed at the moment. This is usually a large, but rarely populated array, most 

of its elements take the same value - the background (usually 0, but there may be 

other values). A representation of an array with a random arrangement of non-

background elements can be in the form of an associative array, a linked list, or 

an array of pointers. 

A stepped (ragged, jagged) array is an array in which the length of each 

one-dimensional array (string) can be different. Therefore, a stepped array can 

be used to compile a table of rows of different lengths. Step arrays are used in 

cases where a very long two-dimensional array is required, which is not 

completely filled, i.e. an array in which not all elements are used, but only 

individual. For this purpose, a stepped array is ideally suited. 

The tree of segments is a data structure that allows you to effectively solve 

the basic operations on arrays. It is represented in memory as a vector. A tree is 

constructed for the initial array to solve a specific problem (for example, 

searching for the sum of numbers in a given interval, the minimum or maximum 
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value of an element, etc.) And when solving the problem, the choice of values in 

the previously prepared tree is performed. 

 

2 TASKS 

 

1. Iliff’s vector. Provide a 3-dimensional array using Iliff vectors. 

Implement the functions of initialization, adding, deleting elements, storage 

deallocating. Compare the access time for an element when representing an array 

with a static vector and Iliff’s vectors. 

2. Stepped arrays. Implement the functions of initialization, adding, 

deleting elements, storage deallocating. The value of the minimum capacity of 

the array, the percentage of the minimum filling of the array, the increment of 

the capacity with increasing size set on your own. 

3. The tree of segments. To ensure the determination of the sum of 

numbers on a given interval and update the value of the element by its number. 

Compare the execution time of these operations when representing an array with 

a static vector and a tree of segments. 

4. Dynamic one-dimensional array. Implement the functions of 

initialization, adding, deleting elements, storage deallocating. The value of the 

minimum capacity of the array, the percentage of the minimum filling of the 

array, the increment of the capacity with increasing size set by your own. 

Compare the access time to an element when representing an array with a static 

vector. 

5. Sparse array. Provide an array with a random arrangement of non-

background elements in related structures. Implement the functions of 

initialization, adding, deleting elements, storage deallocating. Compare the 

access time to the element when representing the array with a static vector and 

the proposed representation. 

6. Sparse array. Provide an array with a random arrangement of non-

background elements as an array of pointers to information elements. Implement 

the functions of initialization, adding, storage deallocating, freeing memory. 

Compare the access time to the element when representing the array with a static 

vector and the proposed representation. 

7. The tree of segments. Provide a search for the minimum value among 

the elements of the array on a given interval and update the value of the element 

by its number. Compare the execution time of these operations when representing 

an array with a static vector and a tree of segments. 

8. Step arrays. Provide an array as an array of dynamic arrays. Implement 

the functions of initialization, adding, deleting elements, storage deallocating. 

The value of the minimum capacity of the array, the percentage of the minimum 
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filling of the array, the increment of the capacity with increasing size set by your 

own. 

9. The tree of segments. Provide a search for the maximum value among 

the elements of the array on a given segment and update the value of the element 

by its number. Compare the execution time of these operations when representing 

an array with a static vector and a tree of segments. 

10.  Sparse array. Introduce an array with a random arrangement of non-

background elements in related structures. Implement the functions of 

initialization, adding, deleting elements, storage deallocating. Compare the 

access time to the element when representing the array with a static vector and 

the suggested representation. 

11.  Long numbers. Implement the representation of long, unsigned 

integers. To provide for the operations of comparison, addition and subtraction 

of such numbers. Compare the execution time of these operations when working 

with data of type unsigned long and the proposed implementation of long 

numbers. 

12.  Long numbers. Implement the representation of long, unsigned 

integers. To provide for the implementation of arithmetic operations of 

multiplication and division of such numbers. Compare the execution time of 

these operations when working with data of type unsigned long and the proposed 

implementation of long numbers. 

13.  The stack. Write a program for generating the reverse Polish record 

and calculating the resulting expression. Provide for the possibility that 

identifiers can consist of more than one character, % operations and 

exponentiation operations can be used. Check the result of the program using 

examples. 

14.  Stepped arrays. Represent an array as an array of dynamic arrays. 

Implement the functions of initialization, adding, deleting elements, storage 

deallocating. The value of the minimum capacity of the array, the percentage of 

the minimum filling of the array, the increment of the capacity with increasing 

size set by your own. 

15.  Sorting algorithms. Implement sorting algorithms with order O(N2). 

Test them on random sets sorted in ascending and descending order. Compare 

results, build tables and diagram. 

16.  Sorting algorithms. Implement sorting algorithms with order 

O(N * log2N). Test them on random sets sorted in ascending and descending 

order. Compare results, build tables and diagram. 

17.  Algorithms for finding substring in a string. Implement algorithms 

for simple search, KMP and BM search for substring in the text. Compare search 

time for different sizes of substring and text. Build diagram. 
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18.  Search algorithms in an array of numbers. Implement numerical key 

search algorithms: linear, linear search with a barrier, binary, exponential, 

interpolation. Compare results, build tables and diagram. 

3. DOCUMENTATION REQUIREMENTS 

Based on the results of the task, fill out an explanatory note in which should 

be the following sections: 

−  task; 

−  theoretical information on the topic of the assignment; 

−  program text; 

−  test results (screenshots); 

−  explanation of the results; 

−  conclusions. 

The language of writing the explanatory note is Ukrainian, for foreign 

students – Russian and English. 

The explanatory note should have an approval page (Attachment С) and a 

title page (Attachment D). 



16 

ДОДАТОК А 

Приклад аркуша затвердження пояснювальної записки 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ХПІ» 

 

Кафедра «Обчислювальна техніка та програмування» 

 

 

 

 

Розрахункове завдання з дисципліни 

«Алгоритми та структури даних» 

 

 

 

Пояснювальна записка 

КІТ.19А.20176-01 81 01-1 -АЗ 

 

 

 

 

 

 Розробники 

    Виконав: 

студент групи  1.КІТ101.8А 

 

_______________/ Іванов О.А./ 

 

     Перевірив: 

 

_______________/доц. Далека В.Д./ 

 

 

 

 

 

Харків 2021 



17 

ДОДАТОК Б 

Приклад титульного аркуша пояснювальної записки 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

КІТ.19А.20176-01 80 01-1 -АЗ 

 

 

 

 

 

Розрахункове завдання з дисципліни 

«Алгоритми та структури даних» 

 

 

Пояснювальна записка 

КІТ.19А.20176-01 81 01-1 

 

Листів  ___ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харків  2021 



18 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Пример листа утверждения пояснительной записки 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ХПИ» 

 

Кафедра «Вычислительная техника и программирование» 

 

 

 

 

 

Расчетное задание по дисциплине 

«Алгоритмы и структуры данных» 

 

 

 

Пояснительная записка 

КИТ.19А.20176-01 81 01-1 -ЛУ 

 

 

 

 

 

Разработчики 

Выполнил:  

студент группы  1.КИТ101.9А 

 

_______________/ Иванов О.А./ 

 

Проверил: 

 

_______________/доц. Далека В.Д./ 

 

 

 

 

Харьков 2021 



19 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Пример титульного листа пояснительной записки 

 

УТВЕРЖДЕНО 

КИТ.19А.20176-01 80 01-1 -ЛУ 

 

 

 

 

 

 

 

Расчетное задание по дисциплине 

«Алгоритмы и структуры данных» 

 

 

Пояснительная записка 

КИТ.19А.20176-01 81 01-1 

 

Листов  _NN_ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харьков  2021 



20 

ATTACHMENT С 

 

An example of an approval page of an explanatory note 

 MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE 

NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY «KHPI» 

 

Department of Computer Engineering and Programming 

 

 

 

 

Estimated task for the subject 

«Algorithms and data structures» 

 

 

 

Explanatory note 

CIT.19А.20176-01 81 01-1 -LU 

 

 

 

 

 

Developers 

 

Did:  

            Student of the group  1.CIT101.9А 

 

            _______________/ Ivanov О.А./ 

 

Checked: 

 

           _______________/ as. prof. Daleka V.D./ 

 

 

 

 

 

 

 

Kharkiv 2021 



21 

ATTACHMENT D 

 

An example of a cover page of an explanatory note 

 

APPROVED  

CIT.19А.20176-01 80 01-1 -LU 

 

 

 

 

 

 

 

Estimated task for the subject 

«Algorithms and data structures» 

 

 

Explanatory note 

CIT.19А.20176-01 81 01-1 

 

Pages  __ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kharkiv  2021



Навчальне-методичне видання 

 

 

 

БУЛЬБА Сергій Сергійович 

БРЕЧКО Вероніка Олександрівна 

ДАЛЕКА Валентина Дмитрівна 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 

до виконання розрахункового завдання 

з дисципліни «Алгоритми та структури даних».  

для студентів спеціальності  

123 «Комп’ютерна інженерія». 

 

 

Відповідальний за випуск  проф. Сергій Семенов 

Роботу до видання рекомендував проф. Микола Заполовський 

Редактор  О. В. Козюк 

 

 

 

План 2020 р., поз. 54 

Підписано до друку. Формат 60х84 1/16. 

Папір офсетний. Друк ризографія. Ум. друк. арк. 07. 

Наклад _100__ прим. Замовлення № 225-21. Ціна договірна. 

 

Видавець: 

Видавничий центр НТУ «ХПІ» 

Свідоцтво про державну реєстрацію ДК № 5478 від 21.08.2017 р. 

61002, Харків, вул. Фрунзе, 21 

 

Надруковано з готового оригінал-макету у друкарні ФОП ФОП В.В. Петров. 

Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. 

Запис №24800000000106167 від 08.01.2009 р. 

61144, м. Харків, вул. Гв. Широнінців, 79в, к. 137, 

тел. (057) 78–17–137. e-mail: bookfabrik@mail.ua 



23 

 


