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ВСТУП 

 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Комп’ютерна техніка та 

програмування» складена відповідно до освітньо-професійних програм підготовки бакалаврів зі 

спеціальностей: 131 – Прикладна механіка, 133 – Галузеве машинобудування, 274 – Автомобільний 

транспорт, 275 – Транспортні технології (за видами). 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни «Комп’ютерна техніка та програмування» є 

апаратне та програмне забезпечення персонального комп’ютера, арифметичні основи та логіка 

роботи комп’ютера, базові парадигми та алгоритми програмування, основи мов програмування, 

модульне програмування, типові підходи до побудови комп'ютерних програм та інформаційних 

систем, 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. Курс базується на знаннях з елементарної математики та 

інформатики, отриманих в середній школі, курсу з вищої математики. Курс «Комп’ютерна техніка та 

програмування» пов'язаний з курсом «Вища математика».  Забезпечує вивчення таких дисциплін як: 

теоретична механіка, чисельні методи аналізу процесів обробки металів тиском, логістика, науково-

дослідна робота, інформаційні системи та технології, інженерна та комп’ютерна графіка, сучасні 

комп’ютерні та телекомунікаційні технології на транспорті та ін. Отримані знання використовуються 

під час курсового та дипломного проектування. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Основи комп’ютерної техніки та програмне забезпечення. 

2. Математичні основи програмування. 

3. Основи синтаксису мови програмування. 

4. Базові алгоритми програмування. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Комп’ютерна техніка та програмування» є  

ознайомлення студентів із основними архітектури та роботи комп’ютера, сучасними мовами 

програмування, алгоритмами та методами програмування на прикладі мов програмування високого 

рівня з використанням математичного апарату, необхідного для розв’язування теоретичних і 

практичних та інженерних 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 та опанувати технології онлайн роботи. 

1.2. Основне завданнями вивчення студентами начальної дисципліни «Комп’ютерна техніка та 

програмування»   полягає у наступному: 

 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 виконанні інженерних обчислень з використанням комп’ютерної техніки. 

Під час вивчення курсу студенти повинні засвоїти методи практичного використання 

комп’ютера для виконання обчислень та написання комп'ютерних програм, їх компіляції та 

відлагодження.  

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

знати: 

сучасні тенденції розвитку комп’ютерної техніки та програмування, та їх 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 
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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 150 годин / 5 кредитів ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

Змістовий модуль 1. Основи комп’ютерної техніки та програмне забезпечення 

Апаратне забезпечення ПК. Структура персонального комп'ютера. Основні характеристики 

комп’ютера. Процесор. Арифметико-логічний пристрій (АЛП). Блок регістрів. Пристрій управління. 

Блок управління пам'яттю. Блок операцій з плаваючою точкою. Кеш-пам'ять (Cash). Внутрішня 

пам'я -

- - . Служби віддаленого зберігання інформації. Периферійні пристрої: 

клавіатура, монітор, миша, принтери. Різновиди принтерів. Мережева плата. Мережевий адаптер. 

Апаратна та програмна складові обчислювальної системи. Поняття про інформаційну систему. 

Інформаційне забезпечення. Технічне забезпечення. Математичне і програмне забезпечення. 

Організаційне забезпечення. Правове забезпечення. Система команд центрального процесора. 

Програма. Програмне забезпечення (software). Системне програмне забезпечення. Прикладне 

програмне забезпечення. Інструментарій технологій програмування. Базове та сервісне програмне 

забезпечення. Пакет прикладних програм (ППП). ППП загального призначення. Методо-орієнтовані 

ППП. Проблемно орієнтовані ППП. Офісні ППП. 

Арифметичні основи роботи комп’ютера. Кібернетика. Інформація. Ентропія і кількість 

інформації. Кількість інформації. Джерело інформації. Поняття про теорему Шенона. Пропускна 

спроможність. Кодування інформації. Надмірність кодування. Оптимальне кодування. Одиниці 

кількості інформації. 1 біт, 1 байт. Таблиці кодування. Системи числення. Позиційна система 

числення. Розкладання числа за розрядами. Двійкова, восьмерична і шістнадцятирична системи 

числення. Переведення чисел з однієї системи числення в іншу. Переведення з десяткової системи 

числення в інші системи. Просте переведення чисел між двійковою і шістнадцятиричної системами. 

Арифметичні дії у двійковій системі числення. 

Програмне забезпечення та онлайн обчислення і програмування. Онлайн-калькулятори. 

Google-калькулятор. Wolfram Alpha. Mathpad. Excel-онлайн. Онлайн компілятори та редактори для 

мов програмування. 

Змістовий модуль 2. Математичні основи програмування 

Поняття алгоритму і його властивості. Алгоритм. Вихідні дані. Змінна. Виконавець. 

Обчислювальний процес. Основні властивості та характеристики алгоритмів. Дискретність. 

Визначеність. Масовість. Зрозумілість. Результативність. Складність алгоритму. Поліноміальні 

алгоритми. Засоби представлення алгоритмів. Графічний спосіб. Табличні значення. Візуальне 

представлення алгоритмів. Блок-схеми. Правила проектування візуальних алгоритмів. Основні 

графічні елементи блок-схем. Онлайн-засоби для побудови блок-схем алгоритмів. Дисципліни, які 

вивчають алгоритми: теорія алгоритмів, аналіз алгоритмів, побудова алгоритмів. 

Комп’ютерні інженерні обчислення і програмування. Математичні вирази та їх оптимізація. 

Математичні вирази та округлення. Округлення до найближчого цілого. Округлення до меншого за 

модулем. Округлення до найближчого парного. Математичні вирази і похибка обчислень. 

Визначення похибок і причини їх виникнення. Непереборна похибка, похибка методу, похибка 

обчислень. Похибка арифметичних операцій. Похибка алгебраїчної суми. Похибка добутку. Похибки 

періодичних, ірраціональних, трансцендентних чисел. Нескінченність і похибка. Похибка обчислень і 

порівняння чисел. Рекомендації для зменшення похибок. 

Логіка програмування. Основні керуючі структури: Лінійне слідування, просте розгалуження, 

складне розгалуження, простий цикл з передумовою, простий цикл с післяумовою. Складені керуючі 

структури: лінійна структура, послідовне розташування структур вибору, послідовне розташування 
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повторів, вкладена структура розгалуження, повтор із вкладеною структурою розгалуження, вкладені 

структури повтору (цикли), вкладені структури розгалуження. Приклади блок-схем і алгоритмів. 

Алгебра логіки. Діаграми Венна. Таблиця основних операцій алгебри логіки (and, or, not, =). True, 

False. Побудова таблиці істинності для логічного виразу. Спрощення логічних виразів. Основні 

аксіоми і закони алгебри логіки. Логічні помилки та програмування. 

Змістовий модуль 3. Основи синтаксису мови програмування 

Типи даних Python. Числові та рядкові типи даних. Перетворення типів. Конкатенація рядків.  

Математичні обчислення. Основні операції з цілими та дійсними числами. Бібліотека math. 

Умовні оператори. Умовні конструкції - оператор if. Вкладені умовні конструкції. Оператори 

порівняння. Булевий тип.  

Циклічні оператори. Цикл while і цикл for. Приклади циклічних обчислень. 

Методи, функції і генератори списків. Приклади. Вкладені списки. Список списків - 

двомірний масив. 

Робота з рядками. Рядкові операції. Зрізи. Методи для рядків. Множини. Операції з 

множинами. Утворення множин. Приклади використання. Словники. Утворення словників, 

додавання та видалення елементів. Методи. Кортежі. Призначення. Приклади. Обмін значеннями. 

Функції. Синтаксис функцій. Параметри функцій. Повернення результату. 

Файли. Основні операції з файлами. Обробка виключних ситуацій. Завантаження файлу із 

сайту. 

Пакет NumPy. Математичні обчислення. Матричні операції. Статистичні обчислення. Корисні 

приклади. 

Наукова 2D графіка Python. Математична бібліотека Matplotlib. Побудова типових графіків. 

Наукова 3D графіка. 

Змістовий модуль 4.  Базові алгоритми  програмування 

Базові алгоритми програмування. Алгоритми пошуку. Лінійний пошук. Бінарний пошук. 

Інтерполяційний пошук. Алгоритм знаходження мінімуму і максимуму.  

Сортування. Сортування вибором. Бульбашкове сортування (сортування обміном). Шейкерне 

сортування (човникове). Сортування вставками. Сортування Шела (черепашкове). Сортування Хоара. 

Алгоритм Хіпсорт (Флойд). Сортування з використання індексів.  

Рекурсія. Приклади рекурсії. Пряма і непряма рекурсія.  

Приклади типових алгоритмів на Python. Алгоритм Евкліда - НСД. Бінарний пошук елемента у 

списку. Переведення числа із десяткового в двійкове. Бульбашкове сортування. Сума і добуток цифр 

числа. Чи є число простим. 

 - (ООП). Клас. 

Об'єкт. Метод. Наслідування. Інкапсуляція. Поліморфізм. Подійно-орієнтоване програмування. LIFO, 

FIFO, стек, черга. 

 

3. Рекомендована література 

1. Математика програмістам: навчальний підручник / Славко Г.В. - Кременчук: Видавництво ПП 

Щербатих О.В. , 2018. - 184 с. 

2. Дерієнко А.І., Славко Г.В., Ляшенко В.П. Програмування мовою Pascal: Навчальний посібник. – 

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

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

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

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

6. Фаронов В. В. Турбо Паскаль 7.0: Учеб. пособие. – М.: Нолидж, 2001. – 576с. 

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

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

9. Кнут Д. Искусство программирования для ЭВМ: В 3-х т.-М.: Мир, t.1, 1976. – 735 с., т.2, 1977. – 

724 c.  

10. Вальвачев А.Н., Крисевич B.C. Программирование на языке ПАСКАЛЬ для персональных ЭВМ 

ЕС. Мн.: Выш. шк., 1989. –  223 с.  

11. Фаронов В.В. Турбо Паскаль 7.0. Начальный курс: Учеб.пособие. –М.:Нолидж, 1997. – 612 с.  
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