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 ВСТУП 

 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Теорія програмування” складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки _бакалаврів_ з галузі знань 01  –  

Освіта/Педагогіка,  спеціальності  014 – Середня освіта (Інформатика). 

Предметом вивчення  є основні поняття, концепції, принципи і методи сучасного 

програмування. 

Міждисциплінарні зв’язки: основні розділи вищої математики, такі як математичний аналіз, 

дискретна математика, вища алгебра та програмування. 

Матерiал курсу використовується при вивченнi дисциплiн: системне програмування, об’єктне 

зорієнтоване програмування, технологія програмування та ін. Дисципліна забезпечує подальше 

виконання курсових, дипломних і магістерських робіт. 

Програма навчальної дисципліни складається з набутих змістових модулів: 

1. Основні поняття теорії програмування. 

2. Синтактика: формальні мови та граматики. 

3. Семантика програм. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Теорія програмування” є формування у 

студентів адекватного світогляду на сучасне програмування, щоб більш глибоко проникнути в суть 

процесу створення програмних систем. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Теорія програмування” є надання 

студентам знань з основних понять програмування, семантики та синтаксису конструкцій мов 

програмування.  

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: різницю між підходами до програмування; теоретичні основи побудови мов 

програмування;  підходами до формалізації мов специфікацій та програмування; принципи 

формалізації;  основні поняття  програмування; 

вміти: задавати семантику та синтаксис конструкцій мов програмування; використовувати 

отриманні знання під час написання програм; застосовувати рекурсивні обчислення в різних мовах 

програмування; використовувати методи аналізу під час написання програм; використовувати 

методи верифікації; використовувати методи формальної розробки програм; 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться __120___ годин /__4__ кредити ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

 

Змістовий модуль 1 Основні поняття теорії програмування. 

Підходи до формалізації мов специфікацій та програмування. 

Тема 1. Класифікація мов і підходів до програмування. Огляд історії розвитку наукових 

напрямків, які сформували теоретичну підставу теорії програмування. Питання історії і еволюції мов 

і підходів до програмування, аналіз їх достоїнств і недоліків. Основні аспекти програм. Особливості 

використання тих чи інших підходів до програмування. Концепції та можливості підходу .Net. 

Основні аспекти ідеології .Net. Підтримка життєвого циклу програмного забезпечення в рамках 

підходу. NET 

Тема 2. Природні та формальні мови. Функціональний підхід до програмування. Ідеологія 

та математичне обґрунтування. Можливості функціонального підходу. Опис лямбда-числення як 

формальної системи. Поняття конверсії. Операції аплікації та абстракції. Властивості відносини 

конвертованості. Приклади лямбда-термів і зіставлення їх з виразами мови функціонального 

програмування. Комбінаторна логіка, як формальна система. Побудова комбінаторних термів. 

Властивості відносини конвертованості. Формалізація синтаксису виразів комбінаторної логіки. 

Приклади комбінаторів і механізму моделювання редукції. Базис термів для комбінаторної логіки. 

 

Змістовий модуль 2 . Синтактика: формальні мови та граматики 
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Формальний синтаксис комбінаторної логіки і мов програмування 

Тема 3. Формальні мови та граматики. Теорія типів і комбінаторна логіка. Принципи, 

математичне підгрунття і можливості теорії типів і типізованої комбінаторної логіки - математичної 

формалізації, що моделює типи виразів в мовах програмування. Чиста система типів. Система 

типізації в мовах програмування. 

Тема 4. Методи подання синтаксису мов програмування. Понятійний апарат, можливості 

синтаксичного представлення формальних теорій і мов програмування. Основне завдання 

синтаксису. Форми Бекуса-Наура. Лексичний аналіз і синтаксичний розбір. Синтаксично допустимі 

конструкції мов SML і C#. 

 

Змістовий модуль 3 Семантика програм. 

Семантичне представлення мов програмування. 

Тема 5. Методи подання семантики програм. Основні принципи, існуючі підходи та 

можливості семантичного представлення формальних теорій і мов програмування. Узагальнені 

вимоги, пропоновані до опису мов програмування. Основні види семантик.  Побудова денотаціонной 

семантики основних функцій мови програмування SML і С#. Теорія обчислень Д. Скотта. Способи 

комбінування доменів. Опис семантичних виразів, які описують значення денотатів. 

Тема 6. Рекурсія в мовах програмування. Теорія найменшої нерухомої точки та її 

застосування. Рекурсивні функції та множини. Побудова моделі рекурсивних обчислень за 

допомогою формальної логіки. Теорема про нерухому точку функції. Основні види рекурсії. 

 

 Змістовий модуль 4 Абстрактні машини, як обчислювальна модель комп’ютера. 

Формалізми мов програмування в абстрактних машинах.  

Тема 7. Автоматні формалізми сприйняття мов. Абстрактні машини і категоріально 

комбінаторна логіка. Особливості моделювання абстрактних машин засобами формальної системи 

категоріальної комбінаторної логіки. Концепції абстрактних обчислювальних машин. Аналіз 

існуючих підходів до реалізації абстрактних обчислювальних машин. 

Тема 8. Категоріальна абстрактна машина. Формальна система комбінаторної логіки. 

Систематизація технології побудови категоріальної абстрактної машини як формалізації мов 

програмування. Схема процедури трансляції тексту програми мовою функціонального 

програмування в результуючу послідовність інструкцій категоріальної абстрактної машини. Код де 

Брейна. Формалізація поняття середовища обчислень стосовно до категоріальної абстрактної 

машини. 

 

3. Рекомендована література 

Базова 

1. Зыков С.В. Современные языки программирования. Ч.I. Функциональный подход к 

программированию. –  М.:МИФИ, 2003, – 230 с. 

2. Зыков С.В. Современные языки программирования. Ч.II. Объектно-ориентированный подход к 

программированию. –  М.:МИФИ, 2004, 251 с. 

3. Платт Д.С. Знакомство с Microsoft .NET. –  М: Русская редакция, 2001 

4. Керниган Б., Пайк Р. Практика программирования. –  СПб.: Невский диалект, 2001. – 381 с. 

5. Грис Д. Наука программирования. М.: Мир, 1984. 

6. Бежанова М.М., Поттосин И.В.Современные понятия и методы программирования. –  М.: 

Научный мир, 2000. 

7. Вольфенгаген В.Э. Конструкции языков программирования. Библиотека ЮрИнфоР Серия 

компьютерные науки и информационные технологии. – Электр.вариант. 

 

Допоміжна 

1. Гамма Э., Хелм Р., Джонсон Р., Ворссидес Дж. Приемы объектно-ориентированного 

проектирования. Паттерны проектирования. –  СПб: Питер, 2001. – 368 с. 

2. Дубовцев  Алексей Microsoft.NET в подлиннике. –  СПб: БХВ-Петербург, 2004. 

3. Э.Дейкстра Дисциплина программирования. – Электр.вариант. 
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4.  Вольфенгаген В.Э. Категориальная абстрактная машина. Библиотека ЮрИнфоР Серия 

компьютерные науки и информационные технологии. – Электр.вариант. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання 

 

Основні види контролю засвоєння змісту дисципліни “Теорія програмування” є такі: 

 Поточний контроль – спостереження за навчальною діяльністю протягом вивчення всього 

курсу. 

 Періодичний контроль – самостійна робота (епізодично). 

 Модульний (проміжний) контроль – двічі за семестр. 

 Підсумковий контроль:   розрахункова робота, диференційований залік. 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання: КПФ, опитування. 

 

 


