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Дана навчальна дисципліна базовою в плані підготовки студентів і спрямована на вивчення теоре-
тичних та методологічних основ побудови програм на мовах програмування високого рівня з ураху-
ванням сучасних концепцій і тенденцій розвитку, оволодіння інструментальними засобами створен-
ня таких програм, отримання практичних навичок розробки програмного забезпечення при вирішен-
ні прикладних задач різного ступеня складності. 

Для  успішного освоєння дисципліни «Основи програмування» необхідно мати базові знання із 
дисципліни "Інформатика" середньої школи, а також базові знання із таких дисциплін: "Дискретна 
математика", “Вища математика”, “Аналітична геометрія та лінійна алгебра”.  

Метою навчальної дисципліни «Основи програмування» є  підготовка висококваліфікованих, 
конкурентноспроможних фахівців зі спеціальності «Інженерія програмного забезпченя», які володі-
ють основними прийоми процедурного і модульного програмування з урахуванням сучасних 
концепцій і тенденцій розвитку технологій програмування. Ця дисципліна є базовою для ряду 
дисциплін, пов’язаних з програмуванням, таких як об’єктно-орієнтоване програмування, системне 
програмування, системи баз даних та інших.

Цілями вивчення дисципліни  є: 
- вивчення теоретичних принципів та практичних прийомів структурного, процедурного, модульно-
го програмування; 
- застосування основних  структурних конструкцій алгоритмічних мов програмування;
- опановання технологій розробки алгоритмів прикладних задач, кодування вибраною мовою 
програмування,
- налагодження програми, оцінки достовірності отриманих результатів. 

Після опанування дисципліни студент повинен
знати:  
- основні  структурні конструкції алгоритмічних мов програмування;  
- технології розробки алгоритмів прикладних задач, 
- підходи до  кодування вибраною мовою програмування С/С++,  
- теорію налагодження програми, 
- виконання оцінки достовірності отриманих результатів.  

уміти:  
- реалізовувати алгоритми лінійних, розгалуджених та циклічних алгоритмів мовою С/С++;
- реалізовувати базові операції обробки одновимірних та  двовимірних статичних та динамічних 
масивів мовою С/С++;
- застосовувати масиви як параметри мовою С/С++;
- реалізовувати базові операції обробки символьних масивів мовою С/С++;
- реалізовувати алгоритми з використанням структур даних мовою С/С++;
- реалізовувати алгоритми з використанням текстових та бінарних файлів мовою С/С++;
налагоджувати програми.
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Коротка анотація дисципліни

Результати навчання

Передумова вивчення дисципліни

Мета та цілі дисципліни

1

4

2

3



7 кредитів / 210 академічних годин

SYLLABUS

Кредити ECTS

Структура дисципліни

5

6

Розділ 1. Апаратне та програмне 
забезпечення ПК. Основні поняття та 
означення  Алгоритмізація.

Тема 1.1. Апаратне забезпечення 
персонального комп’ютера/
Структура . ПК.

Розділ 2. Мови програмування. Елемен-
ти мови С/С++. Керування порядком 
обчислень

Тема 2.1.  Мови програмування. 
Огляд сучасних мов програмування. 
Транслятори. 

ЗМІСТОВИЙ  РОЗДІЛ 1  

2 12

2 12

10

Тема 1.2. Програмне  забезпечення ПК. 
Системне та прикладне програмне 
забезпечення.

2 2

Тема 1.3. Алгоритм. Властивості та 
способи опису алгоритму. Алгоритмічні 
структури розгалуження та  повторення  

2 4

Тема 2.2.   Логічні основи алгоритміза-
ції. Програмування розгалужених 
процесів

2 4

Тема 2.3.   Програмування циклічних 
процесів

2 6

8

8

6

Розділ 3. Процедурно-орієнтоване 
програмування. Методології розробки 
програм

Назви розділів і тем
Лекції Лабораторні

Вид занять/год

Самостійна
робота
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ЗМІСТОВИЙ  РОЗДІЛ 2 

Структура дисципліни6

Розділ 4. Покажчики та посилання

Тема 4.1.   Поняття та оголошення 
посилальних типів.Розіменування 
покажчиків Способи передачі параме-
трів у функцію.

2 4

Тема 3.1.   Підпрограми, їх різновиди  
та способи використання. Формальні та 
фактичні параметри підпрограм, 
особливості їх реалізації у  С/С++. 
Блочна організація програм

Тема 3.2.   Перевантаження функцій, 
вбудовані функції, шаблони функції. 
методи структурного програмування 1 6 4

Тема 3.3.   Методи структурного 
програмування. Багатофайлові 
програми 1 4

8

4 24

8

1

Тема 4.2 Операції над покажчиками та 
посиланнями, області їх застосування.. 
Покажчики на функції. Покажчики на 
покажчики 1 2 2

Розділ 5. Цифрові масиви

Тема 5.1. Одновимірні масиви. Поняття 
масиву та його властивості. Базові 
операції обробки одновимірних маси-
вів. Сортування масиву. Масиви як 
параметри. 2 6

8

Тема 5.2.   Багатовимірні масиви. 
Типові алгоритми обробки багатовимір-
них масивів. Масиви покажчиків. 
Масиви-параметри, особливості їх 
реалізації у С/С++. 2 6

2

Тема 5.3.    Динамічні масиви, особли-
вості організації. Статичні  та динамічні 
дані 2 6

Назви розділів і тем
Лекції Лабораторні

Вид занять/год

Самостійна
робота



Засвоїти основні операції в системах числення.
Засвоїти алгоритми лінійних, розгалуджених та циклічних алгоритмів мовою С/С++.
Реалізовувати базові операції обробки одновимірних та  двовимірних статичних та динамічних 
масивів мовою С/С++;
Застосовувати масиви як параметри мовою С/С++;
Реалізовувати базові операції обробки символьних масивів мовою С/С++;
Реалізовувати алгоритми з використанням структур даних мовою С/С++;
Реалізовувати алгоритми з використанням текстових та бінарних файлів мовою С/С++;
Налагоджувати програми, 

Перелік обов’язкових завдань7

1. Провести дослідження вибраної предметної області на основі аналізу  даних. Описати   особли-
вості предметної області, що досліджується,  основні необхідні дані, процес підтримки прийняття 
рішень  з використанням вибраних  даних, необхідні дії щодо пошуку в даних прихованого знання 
щодо предметної області, виходячи з завдань досліджень.

Перелік вибіркових завдань8
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Структура дисципліни6

Розділ 6. Структури, об’єднання та 
перерахування

Тема 6.1.    Структури.  Реалізація 
алгоритмів з використанням структур 
даних

2 2Тема 5.4.     Масиви-контейнери, 
особливості їх організації

Тема 5.3.    Символьні масиви і рядки. 
Операції з рядками. 2 26

1 2 2

2

2

2

Розділ 7. Файлові структури даних  

Тема 7.1 Поняття фізичного та логічно-
го файлів.  Технологія роботи з тексто-
вими файлами 1 2

1 2

Тема 6.2.  Об’єднання та перерахування

Тема 7.2 Технологія роботи з бінарними 
файлами. Реалізація алгоритмів з 
використанням файлів 

1 4

Назви розділів і тем
Лекції Лабораторні

Вид занять/год

Самостійна
робота



2 семестри 1,2 Так 1 курс Цикл професійної
підготовки

Ознаки дисципліни

Термін
викладання Семестр

Міжнародна
дисциплінарна
інтеграція

Курс
(рік навчання)

Цикли:
загальної підготовки/
професійної підготовки/
вільного вибору

9

2. Розв’язання задач на перетворення логічних  виразів.
3. Огляд можливостей вільного/відкритого програмного забезпечення

Перелік вибіркових завдань8

У процесі вивчення дисципліни здійснюється поточний та підсумковий контроль знань студентів. 
Підсумкова залікова оцінка виставляється відповідно до сумарного рейтингу студента.
Результати поточного контролю знань студентів в цілому оцінюються в діапазоні від 0 до 60 
балів.
Студент допускається до підсумкового контролю за умови виконання вимог навчальної програми 
та у разі, якщо за поточну навчальну діяльність він набрав не менше 36 балів.
Підсумкове оцінювання знань студентів проводиться у формі екзамену.
Максимальна кількість балів, яку можна отримати на екзамені складає 40 балів.
Загальна бал з дисципліни становить 100. Сумарна оцінка за вивчення дисципліни виставляється 
за національною та європейською шкалою.

Система оцінювання та вимоги11

Персональний комп’ютер, середовище операційних систем  Windows та Linux,  середовище 
розробки програмного забезпчння MS Visual Studio2019.

Технічне й програмне забезпечення10

Викладання навчальної дисципліни передбачає використання новітніх освітніх технологій, спрямова-
них на підвищення рівня зацікавленості студентів до вивчення курсу,  оволодіння теоретичними
та практичними знаннями з дисципліни. З метою активізації навчально-пізнавальної діяльності 
студентів, при вивченні навчальної дисципліни, передбачено закріплення знань отриманих на лекції 
та отримання практичних умінь з тем лекцій під час лабораторних занять.

Політика дисципліни12
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За пропущені лекційні заняття не нараховуються бали. У разі пропущеної лабораторної роботи необ-
хідно до наступної лабораторної роботи виконати  завдання пропущеної лабораторної роботи і 
результати представити викладачеві.
Студент, що був відсутній на заняттях без поважних причин, не брав участі у заходах поточного 
контролю не допускається до підсумкового семестрового контролю, а в день складання екзамену в 
екзаменаційній відомості виставляється оцінка «недопущений». 

Політика щодо пропусків занять 13
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Учасники освітнього процесу керуються принципами академічної доброчесності. Передбачається 
забезпечення посилання на джерела інформації у разі використання чужих ідей, тверджень, відомо-
стей, а також надання достовірної інформації.

Не вчасно  здані завдання та лабораторні роботи оцінюються з пониженням бальної оцінки. За кожен 
тиждень запізнення оцінка знижується на один бал.

Політика щодо виконання завдань 
пізніше встановленого терміну14

Політика дотримання академічної доброчесності15
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Рекомендовані джерела інформації16

Повторне складання екзамену з дисципліни призначається за умови виконання всіх видів навчальної, 
самостійної (індивідуальної) роботи, передбачених робочою навчальною програмою дисципліни, i 
проводиться згідно із затвердженим директоратом графіком ліквідації академічної заборгованості.

Політика щодо пропусків занять 13



Головне – це опрацювання матеріалів лекцій і виконання завдань та лабораторних робіт синхронно з 
навчальним планом. На цій основі завдяки вашим здібностям та наполегливості успіх гарантовано!

Поради з успішного навчання на курсі17
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 Інтернет ресурси
https://metanit.com/ 
https://sites.google.com/site/programuvannapaskal/osnoviprogramuvanna/mova-programuvanna-s 
 http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/1052/view/539 

Рекомендовані джерела інформації16


