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ВСТУП 

 

 Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Основи програмування” 

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів з галузі знань 

01 – Освіта,  спеціальності  014.09 – Середня освіта (Інформатика).   

Навчальна дисципліна "Основи програмування" вважається однією з основних 

дисциплін початкового ознайомлення майбутніх програмістів та викладачів інформатики. 

Вона закладає підвалини вивчення сучасних мов програмування та технологій 

програмування.  Сучасний світ потребує знання та розуміння важливості  алгоритмічного 

підходу до розв'язання задач математики, моделювання з використанням обчислювальної 

техніки. Сьогоднішні умови господарювання вимагають від фахівців всебічного 

використання комп'ютерних технологій. Широкі можливості комп’ютеризованих засобів у 

питаннях збору, обробки та видачі необхідної інформації здатні значно підвищити якість 

розрахунків, дозволяють зробити більш ефективним процеси моделювання та керування. 

Навчальна дисципліна "Основи програмування" є інструментальною основою для виконання 

аналітичної та практичної частини подальших спецкурсів, а також курсових і дипломних 

робіт. 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни "Основи програмування" є базові 

парадигми та алгоритми програмування, основи мов програмування, модульне 

програмування, типові підходи до побудови комп'ютерних програм, засоби програмної 

реалізації, інструментарій програмування, у тому числі і онлайн компілятори. У курсі 

вивчаються як сучасні мови програмування так і мови програмування минулих років з метою 

ознайомлення з динамікою розвитку сучасного програмування. 

  Міждисциплінарні зв’язки. Базується на знаннях з елементарної математики та 

інформатики, отриманих в середній школі, курсів математичного аналізу, вищої алгебри та 

геометрії, елементах теорії ймовірностей, чисельних методів, дискретної математики. Курс 

"Основи програмування" пов'язаний з курсом "Об’єктно-зорієнтоване програмування".  

Забезпечує вивчення таких дисциплін як: чисельні методи, системне програмування, теорія 

алгоритмів та математична логіка, бази даних та інформаційні системи,  та ін. . 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Основні поняття інформатики та теорії алгоритмів. 

2. Базові елементи мов програмування. 

3. Спеціальні засоби і структури мови програмування. 

4. Базові елементи мови програмування С++. 

5. Функції мови С++. 

6. Спеціальні засоби програмування С++. 

7. Основи візуального програмування. 

8. Поняття про об'єктно-орієнтоване програмування. 

9. Елементи професійного програмування. 

  

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Основи програмування” є 

ознайомлення студентів із основними алгоритмами та методами програмування на прикладі 

декількох мов програмування високого рівня з використанням математичного апарату, 

необхідного для розв’язування теоретичних і практичних задач, прищеплення навичок 

дослідження прикладних проблем та створення програмного забезпечення для їх розв'язання. 

Під час вивчення курсу студенти мають навчитися самостійно працювати з навчальною та 

спеціальною літературою та технічною документацією. 

1.2. Основне завдання вивчення дисципліни "Основи програмування" полягає у 

наступному: 
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 сформувати у студентів алгоритмічне мислення, уміння формалізувати задачі та будувати 

алгоритми їх розв'язання; 

 навчити студентів аналізувати вхідні дані та отримані результати; 

 навчити студентів аналізувати, читати програмний код, оцінювати складність алгоритмів 

та оптимізувати програмний код; 

 сформувати знання і навички, що дозволять студентам в подальшому брати участь у 

наукових дослідженнях та викладати основи програмування; 

Під час вивчення курсу студенти повинні засвоїти методи практичного написання 

комп'ютерних програм, їх компіляції та відлагодження.  

Види занять з дисципліни: лекції, лабораторні, практичні заняття, курсова робота, 

самостійна робота. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 

знати: 

сучасні тенденції розвитку програмування, та його застосування в науково-дослідній, 

проектно-конструкторській, виробничо-технологічній і організаційно-управлінській 

діяльності; методи і засоби розробки  програмного забезпечення; основні принципи 

організації інтерфейсу користувача та принципи побудови програмного забезпечення; мови 

програмування високого рівня та бути здатним реалізувати програмне забезпечення 

математичних методів розв'язання інженерної, наукової, економічної та ін. проблеми; 

 вміти:  

використовувати засоби розробки математичного, інформаційного і  програмного 

забезпечення; методи і засоби тестування програм; сучасні інформаційні  технології і 

інструментальні засоби  для вирішення різних задач в своїй професійній діяльності; методи 

організації процесу розробки комп'ютерних програм. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 510 годин/17 кредитів ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Основні поняття інформатики та теорії алгоритмів 

Тема 1. Загальні положення і визначення. Історія розвитку програмування та 

інформатики; поняття інформації,  її вимірювання; кількість і якість інформації; одиниці 

вимірювання інформації; інформація і ентропія. Теорема Шенона. Кодування інформації. 

Біти, байти. 

Тема 2. Визначення алгоритму. Основні властивості алгоритмів та характеристики 

(дискретність, визначеність, масовість, результативність, складність). Засоби представлення 

алгоритмів. Візуальне зображення алгоритмів. Основні графічні елементи блок-схем. 

Тема 3. Загальні поняття програмування. Теорія програмування, методологія, 

технологія, інженерія. Програма. Алгоритмічні мови програмування: синтаксис, семантика, 

алгоритмічні конструкції. Огляд мов програмування та їх порівняння. 

 

Змістовий модуль 2. Базові елементи мов програмування. 
Тема 4. Основні поняття алгоритмічної мови. Основні символи мови 

програмування, елементарні конструкції, концепція типу для даних, стандартні типи даних, 

константи, змінні, ініціалізація змінних, вирази, оператор привласнення, оператори введення 

– виведення, оператори введення початкових даних з клавіатури, оператори виведення даних 

на екран, управління виведенням даних, виведення даних на друк. 

Тема 5. Основні елементи програми. Загальний вид основної програми, бітова 

арифметика, оператор переходу, елементи структурованого програмування, лінійна 

програма, короткий умовний оператор, повний умовний оператор, вкладені структури 

умовних операторів, оператор вибору. 

Тема 6. Циклічні обчислювальні процеси. Оператори циклів, вкладені цикли, 

нескінченні цикли, правила побудови циклів. 
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Змістовий модуль 3.  Спеціальні засоби і структури мови програмування  
Тема 7. Структуровані типи даних. Переліковний тип даних, множини, 

інтервальний тип даних, масиви, одномірні масиви, двомірні масиви, рядковий тип даних, 

записи, структури. 

Тема 8. Підпрограми. Процедури, функції, параметри-масиви, модулі, файли, 

текстові  файли, компонентні  файли, безтипові файли. 

Тема 9. Рекурсія. Пряма та непряма рекурсія. Недоліки та переваги рекурсії. Умови 

завершення рекурсії. Приклади застосування рекурсії: обчислення факторіала числа, 

послідовність чисел Фібоначі. 

  Тема 10. Робота в графічному режимі. Ініціація графічного режиму, виведення 

точок на екран, побудова графічних зображень, побудова графіків функції. 

 

Змістовий модуль 4. Базові елементи мови програмування С++ 

Тема 11. Базові елементи мови С++. Синтаксис, семантика мови, алфавіт мови, 

ключові слова, унарні та бінарні операції, арифметичні та логічні операції, вирази, консольне 

введення та виведення, приклади елементарних програм. Ознайомлення з IDE. Приклади 

елементарних програм. 

Тема12. Базові структури керування С++. Умовні вирази і умовні оператори. 

Вкладені умовні оператори. Оператори повторення. Структури повторення з лічильником. 

Структури повторення з передумовою і післяумовою. Оператор множинного вибору switch. 

Оператори break і continue як засоби переривання циклів. Приклади програм. Алгоритми 

пошуку і сортування. 

Тема 13. Показчики. Ініціалізація показчиків. Операції з показчиками.  Правила 

роботи з показчиками. Приклади використання показчиків.  

Тема 14. Масиви і рядки. Ініціалізація масивів, багатомірні масиви. Динамічні 

масиви. Рядки. Приклади використання масивів і рядків у С++. Розріджені масиви. 

 

Змістовий модуль 5.  Функції мови С++ 

Тема 15. Функції користувача. Поняття функції як структурного елемента С - 

програми. Прототипи функцій і заголовкові файли. Типи значень, які повертають функції. 

Функції, які не повертають значення. Локальні та глобальні змінні. Зовнішні змінні. Статичні 

змінні. Області дії різних типів змінних. Параметри і аргументи функцій. Аргументи argv, 

argc функції main(). Виклик функції. Рекурсивні функції. Порівняння рекурсії з ітерацією. 

Макровизначення і їх застосування. 

Тема 16. Функції стандартних бібліотек. Функції вводу/виводу, математичні 

функції, функції для роботи з рядками, часом та датами. Точність обчислень. Погрішності 

обчислень і способи їх усунення. Арифметика наближених обчислень. 

Тема 17. Директиви препроцесора С++.  Препроцесор. Директива include. 

Директива undef. Директиви  умовної компіляції.   
 
Змістовий модуль 6. Спеціальні засоби програмування С++ 

Тема 18. Динамічні структури даних С++. Лінійні списки, стеки, черги, бінарні 

дерева. Обернений польський запис. Алгоритми повного перебору. Генерування підмножини 

множини. Генерування сполук, перестановок, розміщень. Поняття про складність програм. 

Тема 19. Технологія програмування у С++. Загальні рекомендації. Основні 

принципи та правила побудови програм С++. 
Тема 20. Класи. Конструктори і деструктори. Визначення класів, конструкторів і 

деструкторів та їх призначення. Приклади використання.  
 

Змістовий модуль 7. Основи візуального програмування  
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Тема 21. Основні поняття. Призначення і можливості технологій RAD  (Lazarus, C++ 

Builder). Відмінність версій. Установка (інсталяція), початкове налаштування. Прості 

компоненти.  Система меню. 

Тема 22. Інтегроване середовище IDE. Основна форма,  її властивості і методи. 

Бібліотека (палітра) компонентів: Standard, Additional, Win32, System, Dialogs та ін. 

Тема 23. Структура проекту.  Створення простого проекту.  Основи візуального 

програмування. 

 

Змістовий модуль 8. Поняття про об'єктно-орієнтоване програмування 

Тема 24. Об'єктно-орієнтоване програмування на прикладі Lazarus, C++ Builder. 
Об'єкт, властивості, методи, події. Компонентна модель. Спадковість, інкапсуляція, 

поліморфізм. Програмування під Windows. 

Тема 25. Особливості Lazarus, C++ Builder. Варіантні типи. Модулі. Особливості 

типів. Процедури та функції. Символьні типи. Тип Pchar. Перетворення типів. Динамічні 

масиви. 

Тема 26. Обробка виняткових ситуацій. Типи помилок. Локальна обробка, 

глобальна обробка. Дебагер. 

 

Змістовий модуль 9. Елементи професійного програмування 

Тема 27. Динамічні бібліотеки. Динамічно компоновані бібліотеки (DLL). Переваги, 

недоліки. Приклад створення DLL (статичне та динамічне підключення). 

Тема 28. Графіка. Графічна система Windows. Графічні файли. Методи класу 

TCanvas. Текст у графічному режимі. 

Тема 29. Додаткові можливості.  Огляд. Створення системи меню. Звіти. Компонент 

QuikRep. Виведення на друк. Програмування власних компонентів. 

Тема 30. Файли та бази даних. Типи файлів. Обробка файлів. Поняття про типи баз. 

ADO. Засоби обробки баз даних. Запити.  

 

3. Рекомендована література 

 

Базова 

1. Дерієнко А.І., Славко Г.В., Ляшенко В.П. Програмування мовою Pascal: Навчальний 

посібник. – Кременчук: Видавничий відділ КДУ, 2009. – 142 с.  

2. Белецкий Я. Энциклопедия языка Си. – М.: Мир, 1992. – 688 с. 

3. Болски М. И. Язык программирования Си. – М.: Радио и связь, 1988. – 96 с. 

4. Вирт Н. Алгоритмы + Структуры данных = Программы. – М.: Мир, 1985.  

5. Керниган Б., Ритчи Д. Язык программирования Си. – М.: Финансы и статистика, 1992. 

– 272с. 

6. Новиков Ф. А. Дискретная математика для программистов.– СПб.: Питер, 2001. –304с. 

7. Программирование на языке Си. – М.: Радио и связь, 1991. – 430 с. 

8. Вирт Н. Систематическое программирование. Введение. – М.: Мир, 1977.  

9. Бородич Ю.С., Вальвачев А.Р. Кузьмич А.И. Паскаль для персональных компьютеров. 

– Минск: Высшая школа, 1991.  

10. Пратт Т. Языки программирования: разработка и реализация. – М.: Мир, 1979.  

11. Йенсен К., Вирт Н. Паскаль. Руководство для пользователя и описание языка /Пер. с 

англ.,предисл. и послесл. Д.Б. Подшивалова – М.:Финансы и статистика, 1982. – 

151с.ил.  

12. Фаронов В.В. Программирование на персональных ЭВМ в среде ТУРБО-ПАСКАЛЬ. 

– М.,Изд-во МГТУ, 1990 – 580 с. илл.  

13. Кнут Д. Искусство программирования для ЭВМ: В 3-х т.-М.: Мир, t.1, 1976. – 735 с., 

т.2, 1977. – 724 c.  
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14. Вальвачев А.Н., Крисевич B.C. Программирование на языке ПАСКАЛЬ для 

персональных ЭВМ ЕС. Мн.: Выш. шк., 1989. –  223 с.  

15. Фаронов В.В. Турбо Паскаль 7.0. Начальный курс: Учеб.пособие. –М.:Нолидж, 1997. 

– 612 с.  

16. Фаронов В.В. Турбо Паскаль 7.0. Практика программирования: Учеб. пособие. – М.: 

Нолидж, 1997. – 429 с.  

17. Керниган Б., Ритчи Д. Язык программирования Си.-М.:Финансы и статистика, 1992. – 

272 с.  

18. Хэнкок Л., Кригер М. Введение в программирование на языке Си.– М.: Радио и связь, 

1986. – 220 с.  

19. Уэйт М., Мартин Д., Пратта С. Язык Си. Руководство для начинающих.– М.:Мир, 

1988. –  512 с.  

20. Страуструп Б. Язык программирования С++.– М.: БИНОМ, 1999. – 990 с.  

21. Дейтел Х.М., Дейтел П.Дж. Как программировать на C++. – М.: БИНОМ, 1998. – 1024 

с.  

 

Допоміжна 

1. Нортон П. Программно-аппаратная организация IBM PC: Пер. с англ.– М.: Радио и 

связь, 1992. – 336 с.  

2. Джордейн Р. Справочник программиста персональных компьютеров типа IBM PC, XT 

и AT: Пер. с англ. – М.: Финансы и статистика, 1992. – 544 с.  

3. Абрамов С.А., Гнездилова Г.Г., Капустина Е.Н., Селюн М.И. Задачи по 

программированию – М.: Наука, 1988. – 224 с.  

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання  

Основні види контролю засвоєння змісту дисципліни “Основи програмування ” такі: 

 Поточний контроль – спостереження за навчальною діяльністю протягом 

вивчення всього курсу. 

 Періодичний контроль – самостійна робота (епізодично). 

 Модульний (проміжний) контроль – двічі за семестр та контроль за виконанням 

лабораторних робіт. 

 Онлайн-контроль активності у системі дистанційного навчання (для перевірки 

виконання самостійної роботи); 

 Онлайн тестування та здача онлайн завдань по курсу; 

 Виконання завдань курсової роботи та їх перевірка; 

 Підсумковий контроль : 1-й семестр – диференційований залік, 2-й семестр – 

іспит, 3-й семестр – диференційований залік. 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання    

Поточними засобами діагностики у семестрі є виконання лабораторних та практичних 

завдань, тестування. Мета контрольних робіт – виявити рівень засвоєння відповідних 

модулів, підрахування балів за кредитно - модульною системою.  

Підсумковим контролем є диференційований залік з навчальної дисципліни. 

Екзаменаційні білети складаються з теоретичних та практичних завдань. 


