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електронну пошту викладача. 

Сторінка курсу https://ami.lnu.edu.ua/course/programming-csit1 

Інформація про 

дисципліну 

Курс “Програмування” є нормативною дисципліною зі спеціальності 122 

Комп’ютерні науки (інформатика) для освітньої програми Комп’ютерні науки, яку 

викладають у першому і другому семестрах в обсязі 8 кредитів (за Європейською 

кредитно-трансферною системою ECTS) 

Коротка анотація 

дисципліни 

Фокус уваги курсу спрямовано на те, щоб навчити вчорашнього випускника 

писати досить складні ефективні комп’ютерні програми. Одним з предметів 

вивчення і, водночас, головним засобом навчання є мова програмування С++. 

Перший семестр навчання закладає базу: дає основи алгоритмізації та вступ до 

об’єктно-орієнтованого програмування. У другому семестрі вивчають тонкощі 

ООП та узагальнене програмування. 

Мета та цілі 

дисципліни 

Метою нормативної дисципліни «Програмування» є навчити студента: 

 складати алгоритми, оцінювати їхню обчислювальну ефективність, 

перевіряти правильність за допомогою сукупності тестів; 

 вибирати відповідні засоби мови програмування і застосовувати їх належним 

чином для запису своїх алгоритмів розв’язування прикладних задач; 

 застосовувати процедурну методологію побудови комп’ютерних програм; 

 застосовувати об’єктно-орієнтований підхід до проектування і написання 

програм, розуміти принципи інкапсуляції, наслідування структури і 

поведінки об’єктів, суть і способи реалізації поліморфізму поведінки та 

структур даних; 

 застосовувати принципи узагальненого програмування для побудови та 

використання шаблонів функцій та класів, для метапрограмування; 

 використовувати узагальнені алгоритми та контейнери стандартної 

бібліотеки STL для написання власних програм, доповнювати можливості 

бібліотеки власними шаблонами. 

Література для 

вивчення 

дисципліни 

Основна література 

1. Бублик В.В. Об’єктно-орієнтоване програмування: [Підручник] / В.В. Бублик. 

– К.: ІТ-книга, 2015. – 624 с. 

2. Прата Стивен Язык программирования С++. Лекции и упражнения. 6-е 

издание. / Стивен Прата. – К.: ООО "И.Д. Вильямс", 2016. – 1248 с. 

3. Дудзяний І.М. Програмування мовою С++. Частина 1: Парадигма про-

цедурного програмування: навчальний посібник / І.М. Дудзяний. – Львів: 

ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 468 с. 

4. Эккель Б. Философия С++. Практическое программирование / Брюс Эккель, 

Чак Эллисон. – СПб.: Питер, 2004 – 608 с. 
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5. Страуструп Б. Язык программирования С++. Специальное издание / 

Б. Страуструп. – Изд-во Бином, 2008. – 1104 с. 

6. Скотт М. Эффективный и современный С++: 42 рекомендации по 

исполыованию С++ 11 и С++14.: Пер. с англ. / Мейерс Скотт. – К.: ООО "И.Д. 

Вильямс", 2016. – 304 с. 

Додаткова література 

7. Шилдт Г. С++: базовый курс, 3-е издание.: Пер. с англ. / Герберт Шилдт. – К.: 

ООО "И.Д. Вильямс", 2010. – 624 с. 

8. Николаи Джосаттис Стандартная библиотека С++: справочное руководство, 

2-е издание.: Пер. с англ. / Николаи М. Джосаттис. – К.: ООО "И.Д. Вильямс", 

2014. – 1136 с. 

9. Герб Саттер Решение сложных задач на С++. Серия C++ In-Depth: Пер. с англ. 

— M. : Издательский дом “Вильямс”, 2008. – 400 с. 

10. Ярошко С.А. Методи розробки алгоритмів. Навчальний посібник / С.А. 

Ярошко – Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2019. [Електронне видання] 

Обсяг курсу 8 кредитів ЄКТС – 240 годин. З них 32 + 32 годин лекцій, 32 + 32 години 

лабораторних занять та 56 + 56 годин самостійної роботи (1-й + 2-й семестр 

відповідно) 

Очікувані 

результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде:  

знати  

 синтаксис мови програмування С++, склад і правила використання бібліотеки 

STL; 

 засоби та можливості середовища програмування, зокрема, щодо тестування 

та налагодження програм; 

 засади модульного, об’єктно-орієнтованого та узагальненого програмування; 

 призначення та влаштування базових структур даних і алгоритмів для їхнього 

опрацювання. 

вміти  

 писати та налагоджувати ефективні комп’ютерні програми мовою С++; 

 проектувати, оголошувати та використовувати ієрархії класів, шаблони 

класів; 

 використовувати та доповнювати засоби бібліотеки STL; 

 реалізовувати базові патерни проектування програмного забезпечення. 

Компетентності Інтегральна: Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми у галузі комп’ютерних наук або у процесі навчання, що передбачають 

застосування теорій та методів інформаційних технологій і характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов. 

Загальні (ЗК): 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

ЗК7. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК8. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК9. Здатність працювати в команді. 

ЗК12. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

СК2,3,4,6,7,8,10,11,16 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК): 

СК3. Здатність до логічного мислення, побудови логічних висновків, використан-

ня формальних мов і моделей алгоритмічних обчислень, проектування, розроблен-

ня й аналізу алгоритмів, оцінювання їх ефективності та складності, розв’язності та 

нерозв’язності алгоритмічних проблем для адекватного моделювання предметних 

областей і створення програмних та інформаційних систем. 

СК7. Здатність застосовувати теоретичні та практичні основи методології та 

технології моделювання для дослідження характеристик і поведінки складних 

об'єктів і систем, проводити обчислювальні експерименти з обробкою й аналізом 

результатів. 

СК8. Здатність проектувати та розробляти програмне забезпечення із застосуван-

ням різних парадигм програмування: узагальненого, об’єктно-орієнтованого, 



функціонального, логічного, з відповідними моделями, методами й алгоритмами 

обчислень, структурами даних і механізмами управління. 

СК10. Здатність застосовувати методології, технології та інструментальні засоби 

для управління процесами життєвого циклу інформаційних і програмних систем, 

продуктів і сервісів інформаційних технологій відповідно до вимог замовника. 

Програмні 

результати 

навчання 

ПР1. Застосовувати знання основних форм і законів абстрактно-логічного мислен-

ня, основ методології наукового пізнання, форм і методів вилучення, аналізу, 

обробки та синтезу інформації в предметній області комп'ютерних наук. 

ПР5. Проектувати, розробляти та аналізувати алгоритми розв’язання обчислю-

вальних та логічних задач, оцінювати ефективність та складність алгоритмів на 

основі застосування формальних моделей алгоритмів та обчислюваних функцій.  

ПР6. Використовувати методи чисельного диференціювання та інтегрування 

функцій, розв'язання звичайних диференціальних та інтегральних рівнянь, 

особливостей чисельних методів та можливостей їх адаптації до інженерних задач, 

мати навички програмної реалізації чисельних методів. 

ПР9. Розробляти програмні моделі предметних середовищ, вибирати парадигму 

програмування з позицій зручності та якості застосування для реалізації методів 

та алгоритмів розв’язання задач в галузі комп’ютерних наук. 

ПР11. Володіти навичками управління життєвим циклом програмного забезпечен-

ня, продуктів і сервісів інформаційних технологій відповідно до вимог і обмежень 

замовника, вміти розробляти проектну документацію (техніко-економічне 

обґрунтування, технічне завдання, бізнес-план, угоду, договір, контракт). 

ПР15. Застосовувати знання методології та CASE-засобів проектування складних 

систем, методів структурного аналізу систем, об'єктно-орієнтованої методології 

проектування при розробці і дослідженні функціональних моделей організаційно-

економічних і виробничо-технічних систем. 

Ключові слова Алгоритм, програма мовою С++, тип даних, інструкція галуження, інструк-

ція повторення, масив, вказівник, функція, клас, об’єкт, наслідування, 

поліморфізм, віртуальний метод, шаблон класу, контейнер, функтор. 

Формат курсу Очний: проведення лекцій, лабораторних робіт та консультацій в примі-

щеннях університету, а в умовах карантину – онлайновий на платформі 

Microsoft Teams 
  

Теми Тижд. Тема, план, короткі тези 
Форма 

заняття 

Тривалість, 

год 

Термін 

виконання 

1.1 Що таке "комп'ютер"? Кодування інформації. Мови 

програмування. Структура програми мовою С++, 

include, main(). Стандартні заголовкові файли, 
порядок трансляції. 

Лекція 2  

Системи числення: позиційні, непозиційні. Основа 

системи числення. Двійкова система: алгоритми 

переведення, арифметика. Кодування від'ємних чисел. 

Лабораторна 

робота 

2 Наступне 

лабораторне 

заняття 

1.2 Система типів. Логічний тип: зображення, оператори, 

вирази. Літерний тип. Зображення літер. Цілі типи: 

назви, граничні значення, зображення, оператори. 
Оператори присвоєння. Дійсні типи. Перетворення 

типів. Математичні функції. Задача про трикутник. 

Використання cin, cout. 

Лекція 2  

Вісімкова, шістнадцяткова системи числення: 
переведення, арифметика, зв'язок з двійковою. 

Контрольна робота "Системи числення". 

Контрольна 
робота 

2  

1.3 Послідовні та галужені алгоритми. Інструкції if, if else, 
switch, break. Задача max(a,b,c). Задача "Ми знайшли k 

грибів". Оператор ?:. Повторювані алгоритми. 

Інструкції циклу for, while, do while. Оголошення в 
інструкціях. Задача про кількість цифр числа. 

Введення послідовностей чисел (стан потоку 

введення). Інструкції break, continue, goto.  

Лекція 2  

Програмна реалізація простих послідовних алгорит-

мів: обчислення за математичними формулами, най-

простіші задачі цілочислової арифметики. Правила 
зображення цілих і дійсних чисел. Запис арифме-

тичних і логічних виразів, використання стандартних 

функцій. Оформлення введення, виведення даних. 

Лабораторна 

робота 

2 Наступне 

лабораторне 

заняття 

1.4 Модифікатор const, тип перелік. Загальна структура 
оголошення, typedef. Структуровані типи даних: 

масиви, рядки. Введення-виведення рядків. Функції 

Лекція 2  



для роботи з рядками (cstring). Використання масивів 

для зберігання/побудови послідовності значень. 

Програмна реалізація галужених алгоритмів. Вико-

ристання умовних інструкцій: повної, вкороченої, 

вкладеної. Використання інструкції вибору варіанту. 

Лабораторна 

робота 

2 Наступне 

лабораторне 

заняття 

1.5 Вказівники, арифметика вказівників, застосування до 
масивів. Динамічні змінні: створення, використання, 

знищення. Введення-виведення масивів. Робота з 

двохвимірними масивами. Побудова лінійного списку 
за допомогою вказівників. 

Лекція 2  

Програмна реалізація повторюваних алгоритмів. Про-

сті цикли. Взаємозамінність різних інструкцій циклу. 
Опрацювання послідовностей значень без зберігання 

у пам'яті та з використанням статичних масивів. 

Лабораторна 

робота 

2 Наступне 

лабораторне 
заняття 

1.6 Модульне програмування. Функції в С++: прототип, 
визначення, виклик. Параметри-значення, параметри-

вказівники,  Вказівники і специфікатор const. Тип 

посилання, використання в параметрах функцій. 

Лекція 2  

Поєднання цикла з галуженням. Вкладені цикли (у 
матричних задачах). 

Контрольна робота "Основи алгоритмізації" 

Контрольна 
робота 

2  

1.7 Функції і масиви. Впорядкування елементів масиву. 
Вказівник на функцію, масиви функцій, функції 

вищих порядків. Використання лямбда-виразів. 

Лекція 2  

Створення, використання, знищення динамічних 

одно- та двохвимірних масивів (у тому числі масивів 
літер). Оголошення функцій для обчислень виразів, 

для роботи з масивами. 

Лабораторна 

робота 

2 Наступне 

лабораторне 
заняття 

1.8 Структуровані типи даних С++: структури, бітові 
поля, об'єднання. Конструктори, деструктори 

структур, селектор імені. Перевантаження операторів: 

арифметичних, введення-виведення. Функції для 
опрацювання структур. 

Лекція 2  

Оголошення і використання функцій, що змінюють 

свої аргументи: параметри-вказівники та парамети-

посилання. Використання вказівника на функцію: 
алгоритми числового інтегрування, наближене 

розв'язування рівнянь. 

Лабораторна 

робота 

2 Наступне 

лабораторне 

заняття 

1.9 Поняття зв’язної структури даних. Тип для моделю-
вання ланок лінійного однозв’язного списку. Побудо-

ва списку з послідовності значень. Перебір елементів 

списку. Вставляння значення у впорядкований список. 
Вилучення списку з динамічної пам’яті. Сортування 

списком. Алгоритм злиття впорядкованих 

послідовностей. 

Лекція 2  

Оголошення і використання типу struct: конструктори, 

оператори введення-виведення. Моделювання одно- 

та двохзв'язного списку. Функція побудови списку, 
виведення, пошуку значення тощо. 

Лабораторна 

робота 

2 Наступне 

лабораторне 

заняття 

1.10 Структура даних дерево. Поняття рекурсії. Рекурсивні 

розв’язки, рекурсивні функції. Алгоритми обходу 

двійкового дерева. Дерева пошуку. Сортування 
деревом. Збалансовані дерева, вставка, вилучення. 

Лекція 2  

Моделювання двійкового дерева, дерева пошуку. 

Рекурсивні та нерекурсивні алгоритми обходу дерева. 

Лабораторна 

робота 

2 Наступне 

лабораторне 
заняття 

1.11 Введення/виведення даних і використання файлів у 

С++. Потоки, буфери, файли. Робота з багатьма 

файлами. Текстові та двійкові файли. 

Лекція 2  

Впорядкування масиву. Впорядкування списку. 

Застосування різних алгоритмів. Перевірка 

правильності виконання. 

Лабораторна 

робота 

2 Наступне 

лабораторне 

заняття 

1.12 Аргументи функцій за замовчуванням. Статичні 
змінні функції. Поліморфізм і перевантаження 

функцій. Вбудовані функції. Оголошення та 

використання просторів імен. Класи пам'яті. 

Лекція 2  

Завантаження колекції значень з файла. Зберігання 

даних до файла. Функції з параметрами за 

замовчуванням. 

Лабораторна 

робота 

2 Наступне 

лабораторне 

заняття 

1.13 Клас - тип, оголошений користувачем. Термінологія. 

Прихована і доступна частини класу. Конструктори: 

за замовчуванням, з параметрами. Клас "Пакет акцій". 
Розташування програмного коду у файлах. 

Лекція 2  

Оголошення простору імен, розташування в ньому 

типів, функцій. Використання. 

Контрольна робота "Модульне програмування" 

Контрольна 

робота 

2  

1.14 Оголошення класу і визначення методів класу. 

Використання дружніх функцій. Перевантаження 

операторів: різні способи. Перетворення типів: 
конструктори, оператори. Клас "Time" 

Лекція 2  



Оголошення та використання класу. Конструктори з 

параметрами та за замовчуванням. Перевантаження 
операторів. 

Лабораторна 

робота 

2 Наступне 

лабораторне 
заняття 

1.15 Обробка помилок за допомогою винятків: захищений 

блок, перехоплення, запуск, повторний запуск винят-

ків. Розгортання стека. Стандартні класи винятків 

С++. Типи винятків, оголошені користувачем 

Лекція 2  

Об'єкти, що використовують рядки. Визначення 

конструктора копіювання, перевизначення оператора 
присвоєння. 

Лабораторна 

робота 

2 Наступне 

лабораторне 
заняття 

1.16 Модульне тестування. Як додати до рішення проект 

модульного тестування. Структура класу тестів. Ме-
тоди-тести. Різновиди статичних методів класу Assert. 

Лекція 2  

Контрольна робота "Об'єктне програмування" Контрольна 

робота 

2  

2.1 Ще раз про оголошення класу. Приватні методи. Клас 
"прямокутник". Наслідування типів, видимість членів 

типу. Відношення "is-a". Клас "квадрат". Конструкто-

ри підкласів. Розширені правила сумісності. Полімор-
фізм вказівників, посилань. Перевизначення методів, 

поліморфізм поведінки. Віртуальні методи та пізнє 

зв'язування. 

Лекція 2  

Оголошення класу, що містить залежні поля та 

приватні методи. Визначення всіх конструкторів та 

деструктора. Використання статичних полів і статич-

них методів. Модульне тестування написаного коду. 

Лабораторна 

робота 

2 Наступне 

лабораторне 

заняття 

2.2 Деструктори підкласів. Оператори уведення-виведен-

ня для ієрархії класів. Класифікація об'єктів. Ієрархія 

класів плоских геометричних фігур. Абстрактний 
базовий клас, абстрактні методи. Класи "квадрат", 

"круг", "трикутник". 

Лекція 2  

Оголошення простої ієрархії "надклас-підклас" з 
віртуальними методами. Побудова та опрацювання 

поліморфної колекції (масиву) об'єктів. Уведення 

об'єктів з консолі, з файла, виведення на консоль і до 
файла. Надсилання поліморфних повідомлень. 

Лабораторна 
робота 

2 Наступне 
лабораторне 

заняття 

2.3 Ієрархія об'ємних геометричних фігур. Відношення 

"has-a", композиція об'єктів. Використання вкладених 

класів, підкласи для розширення можливостей 
надкласу. 

Лекція 2  

Оголошення розгалуженої ієрархії класів. 

Використання абстрактного базового класу. 
Віртуальні методи, віртуальні деструктори. 

Лабораторна 

робота 

2 Наступне 

лабораторне 
заняття 

2.4 Агрегація об'єктів. Проектування динамічного масиву 

об'ємних фігур. Оператори індексування. Питання 

власності агрегованих об'єктів. Глибоке копіювання 

контейнера. Бібліотека RTTI: перевірка типу об'єкта, 

приведення типу. 

Лекція 2  

Побудова типів на основі композиції класів 
(стандартних і власних). Використання власних 

(вкладених) класів винятків. 

Лабораторна 
робота 

2 Наступне 
лабораторне 

заняття 

2.5 Закрите наслідування - ще один спосіб моделювання 
"has-a". Синтаксис. Порівняння можливостей з 

композицією. Захищене наслідування. 

Лекція 2  

Побудова типів за допомогою закритого та 

захищеного наслідування. Використання власних 
(вкладених) класів винятків. 

Лабораторна 

робота 

2 Наступне 

лабораторне 
заняття 

2.6 Множинне наслідування. Випадки безпроблемного 

використання. Випадок спільного наднадкласу: 
віртуальні базові класи, конструктори, пам'ять об'єкта. 

Лекція 2  

Створення та використання класів-контейнерів. 

Використання засобів RTTI. 

Модульне тестування написаного коду. 

Лабораторна 

робота 

2 Наступне 

лабораторне 

заняття 

2.7 Узагальнення в програмуванні (змінна, функція, 

шаблон). Шаблон функції, параметризований типом 

даних: оголошення, використання, явна спеціалізація, 
перевантаження. Шаблон класу з параметром типом 

(стек): оголошення, використання, явна спеціалізація. 

Шаблон з параметром не типом. 

Лекція 2  

Створення класів за допомогою множинного 

наслідування. Модульне тестування написаного коду. 

Лабораторна 

робота 

2 Наступне 

лабораторне 

заняття 

2.8 Алгоритм пошуку значення в послідовності: узагаль-
нення типу даних, структури послідовності, умови 

відшукання. Наслідування, включення, часткова 

спеціалізація. Шаблони - параметри шаблонів. Дружні 
конструкції. 

Лекція 2  



Побудова та використання шаблонів функцій, наприк-

лад, для опрацювання числових масивів. Переванта-
ження шаблонів. Явна спеціалізація шаблонів для 

окремих типів даних. 

Лабораторна 

робота 

2 Наступне 

лабораторне 
заняття 

2.9 Стандартна бібліотека шаблонів (STL). Базові понят-

тя: контейнер, ітератор, алгоритм, функтор. Класифі-

кація ітераторів, моделі ітераторів. Класифікація 

контейнерів, спільні можливості. 

Лекція 2  

Побудова шаблонів класів, наприклад, для реалізації 
динамічних масивів. Використання зі стандартними та 

власними типами даних. Використання числових 

параметрів шаблону. 

Лабораторна 
робота 

2 Наступне 
лабораторне 

заняття 

2.10 Послідовні контейнери: концепція, влаштування, 

базові операції. Приклади використання контейнерів 

vector, list, deque. Порівняння ефективності послі-
довних контейнерів. Ітератори вставляння. Потокові 

ітератори. 

Лекція 2  

Побудова шаблонів класів, наприклад, для реалізації 
зв'язних списків. Створення і використання шаблона 

стека, параметром якого є шаблон послідовного 

контейнера (динамічного масиву чи зв'язного списку). 

Лабораторна 
робота 

2 Наступне 
лабораторне 

заняття 

2.11 Контейнерні адаптери stack, queue, priority_queue. 
Приклади використання: побудова польського запису, 

моделювання багатопотокового обслуговування черги 

клієнтів. Доступ до реалізації. Наслідування від 

стандартних контейнерів. 

Лекція 2  

Вивчення функціональності vector<T>: дописування, 

вставляння, вилучення, індексування, перебір, копію-
вання; дослідження типу. Використання у власних 

програмах. 

Лабораторна 

робота 

2 Наступне 

лабораторне 
заняття 

2.12 Використання класів характеристик для побудови 

шаблонів Класи, що налаштовують функціональність 
шаблона. Зміна характеристик класу string. Мета-

програмування. 

Лекція 2  

Вивчення функціональності deque<T>, list<T>. Вико-
ристання у власних програмах. Побудова класів, що 

включають послідовні контейнери. Побудова класів, 

що наслідують послідовні контейнери. 

Лабораторна 
робота 

2 Наступне 
лабораторне 

заняття 

2.13 Класифікація функторів. Об'єкт-функція. Стандартні 
функтори та функціональні адаптери. Створення влас-

них функторів. Огляд бібліотеки алгоритмів. Прикла-
ди використання для написання "програм без циклів". 

Лекція 2  

Оголошення об'єкт-функції. Використання стандарт-

них і власних функторів і стандартних алгоритмів для 

опрацювання послідовних контейнерів, файлів. 

Лабораторна 

робота 

2 Наступне 

лабораторне 

заняття 

2.14 Асоціативні контейнери. Спільні можливості, особли-

вості реалізації. Різні способи конструювання set. 

Особливості використання map. 

Лекція 2  

Вивчення функціональності stack<T>, queue<T>, 
priority_queue<T>. Використання у власних програ-

мах. Застосування різних реалізацій, дослідження 

функціонування. 

Лабораторна 
робота 

2 Наступне 
лабораторне 

заняття 

2.15 Побудова власних шаблонів контейнерних класів (на 

основі векторної та зв'язної пам'яті), створення 

ітераторів, налаштування "співпраці" зі стандартними 
алгоритмами. Побудова класів-адаптерів. 

Лекція 2  

Вивчення функціональності set<T, Comparer, Alloca-

tor>, multiset<T>. Використання у власних програмах. 

Вивчення функціональності map<TKey, TValue, 
Comparer>, multimap <TKey,TValue>. Використання у 

власних програмах. 

Лабораторна 

робота 

2 Наступне 

лабораторне 

заняття 

2.16 "Майже контейнери": valarray<Num>, auto_ptr<Poin-
ter>, complex<Num>, pair<T1,T2>. 

Об'єктно-орієнтоване проектування комп'ютерної 

програми (іграшки-стрілялки) та реалізація в 

графічному середовищі Windows. 

Лекція 2  

Створення власного рядкового типу на основі 

basic_string<Char,Traits,Allocator>, приклади викорис-
тання. Оголошення класів характеристик і політик для 

власних шаблонних класів. Використання у 

програмах. 

Лабораторна 

робота 

2  

 

Підсумковий 

контроль, форма 

іспит в кінці кожного семестру 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з дисциплін “Мате-

матика”, “Інформатика” за курс середньої школи. Одночасно з вивченням 

програмування студенти проходять навчальну обчислювальну практику, 

впродовж якої виконують завдання з програмування, поглиблюють набуті в курсі 

знання та удосконалюють навики. Дисципліна “Програмування” також тісно 



пов’язана з курсом “Алгоритми і структури даних”, який вивчають у другому 

семестрі. 

Навчальні методи 

та техніки, які 

використовують під 

час викладання 

курсу 

Лекції з мультимедійними презентаціями та з демонстрацією прийомів 

практичного використання середовища програмування; лабораторні заняття у 

вигляді проектування алгоритмів і програм, виконання практичних завдань, у тому 

числі у команді з 3-4 осіб; самостійне опрацювання навчальних матеріалів: 

підручників, конспектів лекцій, готових програм мовою С++, додаткових 

навчальних посібників, розміщених у хмарному сховищі (Moodle, Microsoft 

Teams, Google Classroom). Обговорення теоретичного та практичного матеріалу в 

онлайн сервісах, формулювання творчих завдань для студентів, виконання яких 

готує до вивчення нового теоретичного матеріалу. 

Необхідне 

обладнання 

Для проведення лекцій: комп’ютер, проектор, доступ до мережі інтернет. 

Для проведення лабораторних та виконання завдань: комп’ютер, ОС 

Windows/Linux, доступ до інтернету, середовище програмування мовою С++ 

(Microsoft Visual Studio, Code Blocks тощо). 

Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана 

викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. 

Студенти заохочуються до використання також й іншої літератури та джерел, яких 

немає серед рекомендованих. 

Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. 50 балів нараховують за 

виконання лабораторних завдань і контрольних робіт, ще 50 балів – за виконання 

екзаменаційного завдання. Лабораторні завдання можуть бути індивідуальні та 

командні. Упродовж семестру студент виконує не менше 10 лабораторних робіт, 

кожну з яких оцінюють 3-5 балів залежно від складності. Оцінка за екзаменаційне 

завдання може бути поділена на дві частини: 20 балів за засвоєння теоретичного 

матеріалу, виставлені після опитувань упродовж семестру (у формі тестувань, 

колоквіумів тощо) та 30 за написання комп’ютерної програми (декількох програм). 

Додаткові бали будуть зараховані учасникам Всеукраїнської студентської 

олімпіади з програмування (відповідно до кількості розв’язаних задач). 

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти 

відвідають усі лекції і лабораторні заняття курсу. Активність під час проведення 

лекцій і лабораторних заохочується балами. У будь-якому випадку студенти 

зобов’язані дотримуватися усіх строків визначених для виконання усіх видів 

письмових робіт, передбачених курсом. Виконані роботи завантажують у 

відповідне хмарне сховище. Альтернативою відвідування лабораторних занять в 

університеті може бути дистанційна онлайнова робота за розкладом проведення 

занять. Активність на лекціях і лабораторних ураховують при оцінюванні 

відповідного лабораторного завдання. 

Академічна доброчесність: очікується, що роботи студентів будуть їхнім 

оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на 

використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в роботу 

інших студентів, здавання чужих комп’ютерних програм як своїх становлять, але 

не обмежують, приклади можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак 

академічної недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її 

незарахування викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи обману. 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано після 

завершення курсу. 

 


