
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

Факультет прикладної математики та інформатики 

Кафедра програмування 

 

 

Затверджено 

На засіданні кафедри програмування 

факультету прикладної математики та    

інформатики Львівського національного   

університету імені Івана Франка 

(протокол № 1 від 31 серпня 2020 р.) 

 

Зав. кафедри: к. ф.-м. н., доц. Ярошко С. А. 

 

 

 

СИЛЛАБУС З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

“Мова Python”, 

що викладається в межах ОПП (ОПН) першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти для студентів з галузі знань 11 “Математика та статистика” 

(спеціальність 112 “Статистика”) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Львів – 2020 
 



Назва дисципліни Мова Python 

Адреса викладання 
дисципліни 

Львівський національний університет імені Івана Франка,  
вул. Університетська 1, м. Львів, Україна, 79000 

Факультет та 
кафедра, за якою 

закріплена 
дисципліна 

Факультет прикладної математики та інформатики,  
кафедра програмування 

Галузь знань, шифр 
та назва 

спеціальності 

Галузь знань: 11 Математика та статистика 
Спеціальність: 112 Статистика 

Викладачі 
дисципліни 

Селіверстов Роман Григорович, к. ф.-м. н., доц., доцент кафедри 
програмування 

Контактна 
інформація 
викладачів 

Е-mail: roman.seliverstov@lnu.edu.ua 
Веб-сторінка:  
https://ami.lnu.edu.ua/employee/seliverstov-roman-hryhorovych 

Консультації з питань 
навчання по 
дисципліні 

відбуваються 

Згідно з розкладом консультацій викладачів в університетській       
лабораторії (за умови проведення аудиторних занять) або у        
середовищі Microsoft Teams. Можливі додаткові консультації за       
попередньої домовленості. 

Сторінка курсу  http://ami.lnu.edu.ua/course/mova-python-112-statystyka 

Інформація про 
дисципліну 

Дисципліна “Мова Python” забезпечує професійну підготовку з       
програмування мовою Python 3 бакалаврів статистики. 

Коротка анотація 
дисципліни 

Дисципліна “Мова Python” є вибірковою дисципліною, яка       
викладається у п’ятому семестрі в обсязі 4 кредитів (за         
Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі 
дисципліни 

Мета – формування компетенцій, необхідних для ефективного       
використання бібліотек мови Python під час вирішення       
прикладних проблем статистичної обробки інформації. 
Цілі: оволодіння бібліотеками для обробки та візуалізації       
статистичних даних і навичками складання та програмування       
алгоритмів розв’язання прикладних задач у процедурному та       
об’єктно-орієнтованому стилях. 

Література для 
вивчення дисципліни 

Основна: 
1. Селіверстов Р., Мельничин А. Основи програмування мовою 

Python: навч. посібник. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2020 – 190 с.  

2. Lutz M. Learning Python, 5th Edition. – O’Reilly Media, 2013. – 
1648 p. 

3. Lambert K. A. Fundamentals of Python: First Programs, 2nd 
Edition. – Cengage, 2019. – 498 p. 

https://ami.lnu.edu.ua/employee/seliverstov-roman-hryhorovych
http://ami.lnu.edu.ua/course/mova-python-112-statystyka


4. NumPy. – http://numpy.org . 
5. Pandas.  –  http://pandas.pydata.org . 
6. Matplotlib.  –  http://matplotlib.org . 
Додаткова: 
7. Wentworth P., Elkner J., Downey A., Meyers C. How to Think 

Like a Computer Scientist: Learning with Python 3. – Green Tea 
Press, 2018. – 360 p. 

8. Sweigart A. Automate the Boring Stuff with Python: Practical 
Programming for Total Beginners. – No Starch Press, 2014. – 
479 p. 

9. McKinney W. Python for Data Analysis: Data Wrangling with 
Pandas, NumPy, and IPython, 2nd Edition. – O’Reilly Media, 
2018. 

Обсяг курсу 120 годин. З них: 64 години аудиторних занять – 32 години           
лекцій, 32 години лабораторних занять; 56 годин самостійної        
роботи. 

Очікувані результати 
навчання 

У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент буде 
знати: 

– синтаксис, основні конструкції та типи даних мови       
Python 3.х; 

– класичні та спеціалізовані стосовно виконання у      
середовищі Python алгоритми обробки та візуалізації      
даних; 

– принципи імперативного, процедурного та    
об’єктно-орієнтованого програмування. 

вміти: 
– реалізовувати класичні алгоритми мовою Python; 
– використовувати переваги об’єктно-орієнтованого   

програмування під час написання програм; 
– створювати багатомодульні програми; 
– розробляти прості графічні інтерфейси; 
– представляти, структурувати, обробляти та візуалізувати     

дані у комп’ютерних системах; 
– застосовувати одержані знання для розв’язання задач      

статистичної обробки інформації. 

Ключові слова дані, програмування, кодування, алгоритм, Python. 

Формат курсу очний 

 Проведення лекцій, лабораторних робіт та консультацій для 
кращого розуміння тем 

Теми 
№ Тема, план, короткі тези Форма 

діяльності 
Завдання

, год 
Термін 

виконання 

1 Термінологія, базові 
типи даних і операції 
Python: Синтаксис 

лекція 2  



Python. Режими вико- 
нання коду. Інтерфейси 
користувача. Основи 
імперативного 
програмування. 
Коментування коду. 
Довідка Python. Базові 
типи. Змінні. Операції 
та оператори. 
Введення-виведення 
даних. 

1 Програмна реалізація 
лінійних алгоритмів 

лабораторне 
заняття 

2 Наступне 
лаб. 
заняття 

2 Стандартна бібліотека 
Python. Імпорт. Модулі 
math, random, time, 
fractions та ін. 

лекція 2  

2 Математичні обчислен- 
ня з використанням 
модулів стандартної 
бібліотеки 

лабораторне 
заняття 

2 Наступне 
лаб. 
заняття 

3 Розгалуження та цикли: 
Розгалуження в алго- 
ритмах. Логічні вирази. 
Умовні конструкції IF. 
Цикли WHILE i FOR. 
Операції BREAK i 
CONTINUE. Блок ELSE. 

лекція 2  

3 Програмна реалізація 
нелінійних алгоритмів 

лабораторне 
заняття 

2 Наступне 
лаб. 
заняття 

4 Рядки та файли: 
Літерали рядків. 
Символи. Керівні 
символи. Індекси та 
зрізи. Конкатенація та 
повторення рядків. 
Форматування рядків. 
Функції для роботи з 
рядками та методи 
рядків. Перевірка на 
входження та 
посимвольний обхід 
рядка. Режими 
відкриття файлів. 
Операції з файлами. 
Інструкція WITH. 
Шляхи. 

лекція 2  

4 Статистичний аналіз 
текстових даних 

лабораторне 
заняття 

2 Наступне 
лаб. 
заняття 



5 Списки та кортежі 
Подання списків. 
Доступ до елементів 
списку. Функції для 
роботи зі списками та 
методи списків. 
Перевірка на входження 
та поелементний обхід 
списку. Накладення імен. 
Вкладені списки. 
Генерування списків. 
Кортеж та його 
відмінність від списку. 
Застосування списків і 
кортежів. 

лекція 2  

6 Подання та обробка 
статистичної 
інформації з 
використанням списків 

лабораторне 
заняття 

2 Наступне 
лаб. 
заняття 

7 Словники та множини 
Словник як 
асоціативний список. 
Способи задання 
словника. Доступ до 
елементів словника. 
Поелементний обхід 
словника. Методи 
роботи зі словниками. 
Множина. Операції над 
множинами. 
Генерування словників 
та множин. 
Застосування словників 
та множин. 

лекція 2  

7 Організація 
інформаційної бази з 
використанням 
словників 

лабораторне 
заняття 

2 Наступне 
лаб. 
заняття 

8 Створення та 
використання функцій:  
Декомпозиція. 
Процедурне 
програмування. Функції 
та аргументи. 
Створення та виклик 
функції. Інструкція 
RETURN. Області 
видимості. Локальні та 
глобальні змінні. 
Вкладення функцій. 
Лямбда-функції. 

лекція 2  

8 Створення 
статистичних функцій 

лабораторне 
заняття 

2 Наступне 
лаб. 
заняття 



9 Передавання 
аргументів: 
Позиційні та іменовані 
аргументи. Значення за 
замовчуванням. 
Передавання довільної 
кількості аргументів. 
Розпаковування 
аргументів. Спеціальні 
режими зіставлення 
аргументів. 

лекція 2  

9 Декомпозиція задач 
статистичної обробки 
інформації 

лабораторне 
заняття 

2 Наступне 
лаб. 
заняття 

10 Рекурсія: 
Поняття рекурсії. 
Програмування 
рекурсивних функцій. 
Засоби підвищення 
ефективності 
рекурсивних функцій. 
Застосування рекурсії 
для розв’язування 
прикладних задач. 

лекція 2  

10 Рекурсивна обробка 
статистичних даних 

лабораторне 
заняття 

2 Наступне 
лаб. 
заняття 

11 Об'єктно-орієнтоване 
програмування (ООП): 
Об'єкти, класи та 
екземпляри. Атрибути 
та методи. 
Програмування класу. 
Створення екземплярів 
класу. Конструктор 
__init__(). Відображення 
екземпляру методом 
__str__(). Ініціалізація 
атрибутів. Доступ до 
атрибутів. Статичні 
методи. 
Перевантаження 
операторів. Програмна 
реалізація інкапсуляції 
та композиції. 
Створення нових класів 
з допомогою 
успадкування. 
Успадкування від 
базового класу. 
Розширення класу через 
успадкування. 
Перевизначення 
методів. Виклик 

лекція 4  



Підсумковий 
контроль, форма 

залік 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з 
дисциплін “Інформатика і програмування” та 
“Об’єктно-орієнтоване програмування (C#)”. 

Навчальні методи 
та техніки, які 

будуть 
використовуватися 

Лекції, презентації, лабораторні заняття у комп’ютерних      
лабораторіях. Виконання лабораторних завдань, результатом     
яких є звіт в електронному або друкованому вигляді. Самостійна         
робота з вивченням оприлюднених електронних матеріалів.      

методів базового класу. 
Застосування похідних 
класів. 

11 Програмування класів 
для об’єктів 
статистичного 
дослідження 

лабораторне 
заняття 

4 2 тижні 

12 Візуалізація даних. 
Модуль matplotlib. 

лекція 2  

12 Візуалізація даних лабораторне 
заняття 

2 Наступне 
лаб. 
заняття 

13 Графічний інтерфейс 
користувача 
Модуль tkinter. Базове 
вікно. Елементи 
управління (мітки, 
кнопки, текстові поля і 
області, прапорці опцій, 
перемикачі). Обробка 
подій. 

лекція 13  

13 Програмування простих 
графічних інтерфейсів 

лабораторне 
заняття 

4 Наступне 
лаб. 
заняття 

14 Огляд Python-бібліотек 
для наукових обчислень. 
Бібліотеки NumPy i 
SciPy. Бібліотеки для 
статистичної обробки 
інформації та 
машинного навчання. 
Пакети Statsmodel i 
Pandas. Візуалізація 
статистичних моделей 
в Seaborn. Машинне 
навчання з  Scikit-learn.  

лекція 4  

14 Статистична обробка 
інформації з Pandas 

лабораторне 
заняття 

4 До кінця 
семестру 



під час викладання 
курсу 

Наради та консультації засобами системи Microsoft Teams       
(дистанційне навчання). 

Необхідне обладнання Для проведення лекцій: комп’ютер, проектор. 
Для проведення лабораторних та виконання завдань: комп’ютер, 
ОС Windows/Linux, доступ до інтернету. 

Критерії 
оцінювання 
(окремо для 

кожного виду 
навчальної 
діяльності) 

Поточний контроль (лабораторні роботи - 80 балів, модульне        
тестування - 20 балів). 

Типові тестові 
запитання для 

модульного контролю 

1. Який тип даних задається вказаним літералом? 
2. Під час виконання яких виразів буде згенеровано 

повідомлення про помилку? 
3. Що з наведеного може (не може) бути використане як ім’я 

змінної? 
4. Встановіть відповідність між фрагментами коду та 

результатом їх виконання у сценарному режимі. 
5. Як потрібно викликати функцію … модуля …, якщо 

інструкція імпорту має вигляд …?  
6. Вкажіть значення логічного виразу … 
7. Вкажіть синтаксичні помилки у коді. 
8. Які числа будуть згенеровані інструкцією range(...)? 
9. Яке значення матиме змінна … в результаті виконання коду 

…? 
10. Які літерали правильно задають рядок, який містить символ 

апострофа? 
11. Який з літералів відповідає символу … 
12. Що буде виведено на екран у результаті виконання коду ...? 
13. Що з наведеного не є вбудованою функцією Python? 
14. У якій з логічних інструкцій є синтаксична помилка? 
15. Чи обов’язкова наявність інструкції return у тілі функції? 
16. Виконанням якої інструкції завершується робота функції і 

керування повертається основній програмі? 
17. Яке значення повертає функція, в тілі якого відсутня 

інструкція return? 
18. Яке значення поверне функція f (буде показано повний 

вигляд функції), якщо її виклик має вигляд f(...) 
19. У яких випадках буде ініціалізований виняток? 
20. Який з наведених типів змінюваний (незмінюваний)? 
21. Яке значення повертає вираз ...? 
22. Який з наведених операторів використовується для …? 
23. Встановіть залежність між фрагментами кодів та типами 

допущених у ними помилок 
24. Встановіть відповідність між типами та їх літералами. 
25. Який з наведених операторів має найбільший/найменший 

пріоритет? 



 

26. Скільки ітерацій циклу буде виконано? 
27. Напишіть lambda-функцію s для … 
28. Установіть відповідність між зрізами та їхніми значеннями 

для рядка s=... 
29. Два з чотирьох наведених літералів репрезентують одне і те 

саме число. Які саме? 
30. Установіть відповідність між об'єктами графічного 

інтерфейсу користувача та класами модуля tkinter, які їх 
представляють. 

31. Що з наведеного є правильним записом генератора ...?  
32. Який оператор використовується для перевірки на 

входження елемента у колекцію? 
33. Яке значення поверне функція len(s) у кожному випадку? 
34. Вкажіть помилку в реалізації рекурсивної функції … 
35. Яке число треба вписати замість …, щоб цикл виконався … 

рази? 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 
завершенню курсу. 


