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Силабус 

з обов’язкової навчальної дисципліни 

Програмування 

Рівень вищої освіти: 

перший ступінь (бакалавр) 

Освітня програма: 123 «Комп’ютерна інженерія» 

Рік навчання І, семестр ІІ 

Кількість кредитів: 7,5 

Мова викладання: українська 

Звітність: Іспит 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1wjsNfs-

8BfGKtFxZIPGhFjWn3GI1jUSc 

 

Викладач: 

 

Прізвище, ім’я, по батькові Мамчур Дмитро Григорович 

Профайл викладача http://cee.kdu.edu.ua/uk/content/mamchur-dmytro-

grygorovych  

Контактна інформація Ел. адреса: 3dm@ukr.net 

Розклад занять http://193.189.127.179:5010/ 

Графік консультацій http://193.189.127.179:5010/ 

 

Опис дисципліни 

Викладання та навчання. Лекційні і лабораторні заняття із застосуванням 

комп'ютерної техніки, самостійна робота з використанням навчальної та наукової 

літератури, консультування з викладачем. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Програмування» є 

ознайомлення студентів з можливостями ЕОМ, як засобу дослідження, 

автоматизації обробки даних; розвиток алгоритмічного мислення; набуття навичок 

програмування мовами середнього (С) та високого (С++) рівня; засвоєння 

необхідних знань з об’єктно-орієнтованого (ООП) програмування, отримання 

навичок у створенні та використанні класів з використанням інкапсуляції даних, 

механізму наслідування, поліморфізму. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Програмування» є набуття 

практичних навичок з  

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1wjsNfs-8BfGKtFxZIPGhFjWn3GI1jUSc
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1wjsNfs-8BfGKtFxZIPGhFjWn3GI1jUSc
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1wjsNfs-8BfGKtFxZIPGhFjWn3GI1jUSc
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1wjsNfs-8BfGKtFxZIPGhFjWn3GI1jUSc
http://cee.kdu.edu.ua/uk/content/mamchur-dmytro-grygorovych
http://cee.kdu.edu.ua/uk/content/mamchur-dmytro-grygorovych
http://cee.kdu.edu.ua/uk/content/mamchur-dmytro-grygorovych
http://cee.kdu.edu.ua/uk/content/mamchur-dmytro-grygorovych
http://193.189.127.179:5010/
http://193.189.127.179:5010/
http://193.189.127.179:5010/
http://193.189.127.179:5010/
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• формування математичної моделі задачі виходячи з її словесної постановки, 

вибору оптимального методу її розв’язання та створення програмного коду, 

який містить зрозумілий інтерфейс для користувача; 

• конструювання (проектування) програмних систем на основі відповідного 

набору абстрактних типів даних (АТД); 

• проектування в термінах взаємозв’язку АТД та застосування механізму 

успадкування для сумісного використання коду та інтерфейсу; 

• використання синхронізуючих примітивів при організації взаємодії процесів 

і потоків; 

• використання віртуальних функцій для динамічної обробки зв’язаних 

об’єктів; 

• проектування конкретних прикладних задач з використанням шаблонів та 

власних розробок; 

• використання програмних засобів, розроблених за допомогою ООП-

методології; 

• міжособистісної взаємодії; 

• використання сучасних методів і мов програмування для розроблення 

алгоритмічного та програмного забезпечення; 

• аргументувати вибір методів розв’язування спеціалізованих задач, критично 

оцінювати отримані результати, обґрунтовувати та захищати прийняті 

рішення; 

• оформлення отриманих робочих результатів у вигляді презентацій, науково-

технічних звітів. 

 

Компетентності та програмні результати навчання 

Вивчення дисціпліни дає можливість здобути компетентності, потрібні для 

подальшої професійної діяльності: 

Компетентності: 

Загальні: 

ЗК-1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 
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ЗК-2 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями 

ЗК-3 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 

ЗК-6 Навички міжособистісної взаємодії 

ЗК-7 Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми 

Фахові: 

ФК−2  Здатність   використовувати   сучасні  методи  і  мови  програмування  

для розроблення алгоритмічного та програмного забезпечення 

ФК−3 Здатність   створювати   системне   та  прикладне  програмне  

забезпечення комп’ютерних систем та мереж 

ФК−4 Здатність  забезпечувати  захист інформації, що обробляється в 

комп’ютерних та кіберфізичних системах та мережах з метою реалізації 

встановленої політики інформаційної безпеки 

ФК−11 Здатність  оформляти  отримані  робочі  результати  у вигляді 

презентацій, науково-технічних звітів 

ФК−15 Здатність аргументувати вибір методів розв’язування 

спеціалізованих задач, критично  оцінювати  отримані  результати,  обґрунтовувати  

та захищати прийняті рішення 

Програмні результати навчання: 

Знання: 

ПРН−1 Знати  і  розуміти  наукові  положення,  що  лежать в основі 

функціонування комп’ютерних засобів, систем та мереж 

ПРН−3 Знати новітні технології в галузі комп’ютерної інженерії 

Уміння: 

ПРН−6 Вміти  застосовувати знання для ідентифікації, формулювання і 

розв’язування технічних  задач  спеціальності, використовуючи методи, що є 

найбільш придатними для досягнення поставлених цілей 

ПРН−7 Вміти розв’язувати задачі аналізу та синтезу засобів, характерних для 

спеціальності 

ПРН−8 Вміти системно мислити та застосовувати творчі здібності до 

формування нових ідей 
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ПРН−9 Вміти   застосовувати   знання   технічних  характеристик,  

конструктивних особливостей,  призначення  і  правил  експлуатації  програмно-

технічних засобів комп’ютерних систем та мереж для вирішення технічних задач 

спеціальності 

ПРН−11 Вміти здійснювати пошук інформації в різних джерелах для 

розв’язання задач комп’ютерної інженерії 

ПРН-12 Вміти ефективно працювати як індивідуально, так і у складі команди 

ПРН−16 Вміти оцінювати отримані результати та аргументовано захищати 

прийняті рішення 

Комунікація: 

ПРН−18 Використовувати інформаційні технології для ефективного 

спілкування на професійному та соціальному рівнях 

Автономність і відповідальність: 

ПРН−19 Здатність адаптуватись до нових ситуацій, обґрунтовувати, 

приймати та реалізовувати у межах компетенції рішення  

ПРН−20 Усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з 

метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань, удосконалення 

креативного мислення 

ПРН−21 Якісно  виконувати роботу та досягати поставленої мети з 

дотриманням вимог професійної етики 

 

Структура курсу 
К-сть год. 

Тема Результати навчання Завдання 

Л
К

 

Л
Р

 

С
а

м
.

р
. 

Змістовий модуль 1 

2 2 5 

Тема 1. Загальний 

вигляд програми на 

мові С/С++. 

ПРН−1 Знати і розуміти наукові 

положення, що лежать в основі 

функціонування комп’ютерних 

засобів, систем та мереж 

ПРН−3 Знати новітні технології в 

галузі комп’ютерної інженерії 
ПРН−9    Вміти   застосовувати   

знання   технічних  характеристик,  

конструктивних особливостей,  

призначення  і  правил  експлуатації  

Дослідження 

теоретичних 

питань, 

практичні 

завдання 
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програмно-технічних засобів 

комп’ютерних систем та мереж для 

вирішення технічних задач 

спеціальності 

2 2 8 

Тема 2. Основні 

керуючі оператори 

мов С/С++. 

ПРН−3 Знати новітні технології в 

галузі комп’ютерної інженерії 

ПРН−6 Вміти  застосовувати знання 

для ідентифікації, формулювання і 

розв’язування технічних  задач  

спеціальності, використовуючи 

методи, що є найбільш придатними 

для досягнення поставлених цілей 

ПРН−9    Вміти   застосовувати   

знання   технічних  характеристик,  

конструктивних особливостей,  

призначення  і  правил  експлуатації  

програмно-технічних засобів 

комп’ютерних систем та мереж для 

вирішення технічних задач 

спеціальності 

Дослідження 

теоретичних 

питань, 

практичні 

завдання 

2 2 8 

Тема 3. Поняття 

функції, прототипу 

функції. 

ПРН−3 Знати новітні технології в 

галузі комп’ютерної інженерії 

ПРН−6 Вміти  застосовувати знання 

для ідентифікації, формулювання і 

розв’язування технічних  задач  

спеціальності, використовуючи 

методи, що є найбільш придатними 

для досягнення поставлених цілей 

Дослідження 

теоретичних 

питань, 

практичні 

завдання 

2 2 8 

Тема 4. Покажчик. 

Оператор взяття 

адреси. 

ПРН−3 Знати новітні технології в 

галузі комп’ютерної інженерії 

ПРН−6 Вміти застосовувати знання 

для ідентифікації, формулювання і 

розв’язування технічних задач 

спеціальності, використовуючи 

методи, що є найбільш придатними 

для досягнення поставлених цілей 

ПРН−8 Вміти системно мислити та 

застосовувати творчі здібності до 

формування нових ідей 

Дослідження 

теоретичних 

питань, 

практичні 

завдання 

 
 
 
2 

 
 
 
2 

 
 
 
8 

Тема 5. Рекурсивні 

функції, 

перевантаження 

функцій. 

ПРН−3 Знати новітні технології в 

галузі комп’ютерної інженерії 

ПРН−6 Вміти  застосовувати знання 

для ідентифікації, формулювання і 

розв’язування технічних  задач  

спеціальності, використовуючи 

методи, що є найбільш придатними 

для досягнення поставлених цілей 

ПРН−9    Вміти   застосовувати   

знання   технічних  характеристик,  

конструктивних особливостей,  

призначення  і  правил  експлуатації  

програмно-технічних засобів 

Дослідження 

теоретичних 

питань, 

практичні 

завдання 
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комп’ютерних систем та мереж для 

вирішення технічних задач 

спеціальності 

2 2 8 

Тема 6. Статичні 

масиви. Особливості 

створення та обробки. 

ПРН−3 Знати новітні технології в 

галузі комп’ютерної інженерії 

ПРН−6 Вміти  застосовувати знання 

для ідентифікації, формулювання і 

розв’язування технічних  задач  

спеціальності, використовуючи 

методи, що є найбільш придатними 

для досягнення поставлених цілей 

ПРН−9    Вміти   застосовувати   

знання   технічних  характеристик,  

конструктивних особливостей,  

призначення  і  правил  експлуатації  

програмно-технічних засобів 

комп’ютерних систем та мереж для 

вирішення технічних задач 

спеціальності 

Дослідження 

теоретичних 

питань, 

практичні 

завдання 

1 1 4 

Тема 7. Статичний 

масив як аргумент 

функції. 

ПРН−3 Знати новітні технології в 

галузі комп’ютерної інженерії 

ПРН−6 Вміти  застосовувати знання 

для ідентифікації, формулювання і 

розв’язування технічних  задач  

спеціальності, використовуючи 

методи, що є найбільш придатними 

для досягнення поставлених цілей 

ПРН−9    Вміти   застосовувати   

знання   технічних  характеристик,  

конструктивних особливостей,  

призначення  і  правил  експлуатації  

програмно-технічних засобів 

комп’ютерних систем та мереж для 

вирішення технічних задач 

спеціальності 

Дослідження 

теоретичних 

питань, 

практичні 

завдання 

1 1 4 

Тема 8. Поняття 

динамічної змінної 

ПРН−3 Знати новітні технології в 

галузі комп’ютерної інженерії 

ПРН−6 Вміти  застосовувати знання 

для ідентифікації, формулювання і 

розв’язування технічних  задач  

спеціальності, використовуючи 

методи, що є найбільш придатними 

для досягнення поставлених цілей 

ПРН−9    Вміти   застосовувати   

знання   технічних  характеристик,  

конструктивних особливостей,  

призначення  і  правил  експлуатації  

програмно-технічних засобів 

комп’ютерних систем та мереж для 

вирішення технічних задач 

спеціальності 

Дослідження 

теоретичних 

питань, 

практичні 

завдання 
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2 2 8 

Тема 9. Створення та 

обробка динамічних 

масивів 

ПРН−3 Знати новітні технології в 

галузі комп’ютерної інженерії 

ПРН−6 Вміти  застосовувати знання 

для ідентифікації, формулювання і 

розв’язування технічних  задач  

спеціальності, використовуючи 

методи, що є найбільш придатними 

для досягнення поставлених цілей 

ПРН−9    Вміти   застосовувати   

знання   технічних  характеристик,  

конструктивних особливостей,  

призначення  і  правил  експлуатації  

програмно-технічних засобів 

комп’ютерних систем та мереж для 

вирішення технічних задач 

спеціальності 

Дослідження 

теоретичних 

питань, 

практичні 

завдання 

2 2 8 

Тема 10. Динамічний 

масив як аргумент 

функції та результат її 

виконання 

ПРН−3 Знати новітні технології в 

галузі комп’ютерної інженерії 

ПРН−6 Вміти  застосовувати знання 

для ідентифікації, формулювання і 

розв’язування технічних  задач  

спеціальності, використовуючи 

методи, що є найбільш придатними 

для досягнення поставлених цілей 

ПРН−9    Вміти   застосовувати   

знання   технічних  характеристик,  

конструктивних особливостей,  

призначення  і  правил  експлуатації  

програмно-технічних засобів 

комп’ютерних систем та мереж для 

вирішення технічних задач 

спеціальності 

Дослідження 

теоретичних 

питань, 

практичні 

завдання 

Змістовий модуль 2 

2 2 8 

Тема 11. Особливості 

створення та обробки 

рядків. 

ПРН−1 Знати і розуміти наукові 

положення, що лежать в основі 

функціонування комп’ютерних 

засобів, систем та мереж  

ПРН−7 Вміти розв’язувати задачі 

аналізу та синтезу засобів, 

характерних для спеціальності 

ПРН−9    Вміти   застосовувати   

знання   технічних  характеристик,  

конструктивних особливостей,  

призначення  і  правил  експлуатації  

програмно-технічних засобів 

комп’ютерних систем та мереж для 

вирішення технічних задач 

спеціальності 

Дослідження 

теоретичних 

питань, 

практичні 

завдання 

2 2 8 

Тема 12. Поняття 

текстового файлу. 

ПРН−6 Вміти  застосовувати знання 

для ідентифікації, формулювання і 

розв’язування технічних  задач  

спеціальності, використовуючи 

Дослідження 

теоретичних 

питань, 
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методи, що є найбільш придатними 

для досягнення поставлених цілей 

ПРН−7 Вміти розв’язувати задачі 

аналізу та синтезу засобів, 

характерних для спеціальності 

ПРН−8 Вміти системно мислити та 

застосовувати творчі здібності до 

формування нових ідей 

ПРН−9    Вміти   застосовувати   

знання   технічних  характеристик,  

конструктивних особливостей,  

призначення  і  правил  експлуатації  

програмно-технічних засобів 

комп’ютерних систем та мереж для 

вирішення технічних задач 

спеціальності 

практичні 

завдання 

2 2 8 

Тема 13. АТД мови С 

як зручний спосіб 

представлення 

текстового опису 

інформації про об’єкт. 

ПРН−6 Вміти  застосовувати знання 

для ідентифікації, формулювання і 

розв’язування технічних  задач  

спеціальності, використовуючи 

методи, що є найбільш придатними 

для досягнення поставлених цілей 

ПРН−7 Вміти розв’язувати задачі 

аналізу та синтезу засобів, 

характерних для спеціальності 

ПРН−9    Вміти   застосовувати   

знання   технічних  характеристик,  

конструктивних особливостей,  

призначення  і  правил  експлуатації  

програмно-технічних засобів 

комп’ютерних систем та мереж для 

вирішення технічних задач 

спеціальності 

Дослідження 

теоретичних 

питань, 

практичні 

завдання 

2 2 8 

Тема 14. Списки як 

альтернатива масивів 

даних. Створення та 

обробка списків. 

ПРН−9    Вміти   застосовувати   

знання   технічних  характеристик,  

конструктивних особливостей,  

призначення  і  правил  експлуатації  

програмно-технічних засобів 

комп’ютерних систем та мереж для 

вирішення технічних задач 

спеціальності 

ПРН−11 Вміти здійснювати пошук 

інформації в різних джерелах для 

розв’язання задач комп’ютерної 

інженерії 

Дослідження 

теоретичних 

питань, 

практичні 

завдання 

2 2 8 

Тема 15. АТД клас. 

Інкапсуляція даних 

ПРН−3 Знати новітні технології в 

галузі комп’ютерної інженерії 

ПРН−6 Вміти  застосовувати знання 

для ідентифікації, формулювання і 

розв’язування технічних  задач  

спеціальності, використовуючи 

Дослідження 

теоретичних 

питань, 

практичні 

завдання 
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методи, що є найбільш придатними 

для досягнення поставлених цілей 

ПРН−9    Вміти   застосовувати   

знання   технічних  характеристик,  

конструктивних особливостей,  

призначення  і  правил  експлуатації  

програмно-технічних засобів 

комп’ютерних систем та мереж для 

вирішення технічних задач 

спеціальності 

2 2 8 

Тема 16. Створення та 

обробка масивів 

об’єктів 

ПРН−3 Знати новітні технології в 

галузі комп’ютерної інженерії 

ПРН−6 Вміти  застосовувати знання 

для ідентифікації, формулювання і 

розв’язування технічних  задач  

спеціальності, використовуючи 

методи, що є найбільш придатними 

для досягнення поставлених цілей 

ПРН−9    Вміти   застосовувати   

знання   технічних  характеристик,  

конструктивних особливостей,  

призначення  і  правил  експлуатації  

програмно-технічних засобів 

комп’ютерних систем та мереж для 

вирішення технічних задач 

спеціальності 

Дослідження 

теоретичних 

питань, 

практичні 

завдання 

2 2 8 

Тема 17. Особливості 

створення та 

використання 

перевантажених 

операторів для АТД 

ПРН−6 Вміти  застосовувати знання 

для ідентифікації, формулювання і 

розв’язування технічних  задач  

спеціальності, використовуючи 

методи, що є найбільш придатними 

для досягнення поставлених цілей 

ПРН−7 Вміти розв’язувати задачі 

аналізу та синтезу засобів, 

характерних для спеціальності 

ПРН−9    Вміти   застосовувати   

знання   технічних  характеристик,  

конструктивних особливостей,  

призначення  і  правил  експлуатації  

програмно-технічних засобів 

комп’ютерних систем та мереж для 

вирішення технічних задач 

спеціальності 

Дослідження 

теоретичних 

питань, 

практичні 

завдання 

2 2 8 

Тема 18. Механізм 

наслідування. 

Статичне та 

динамічне зв’язування 

покажчика з об’єктом. 

Віртуальні функції. 

ПРН−3 Знати новітні технології в 

галузі комп’ютерної інженерії 

ПРН−6 Вміти  застосовувати знання 

для ідентифікації, формулювання і 

розв’язування технічних  задач  

спеціальності, використовуючи 

методи, що є найбільш придатними 

для досягнення поставлених цілей 

Дослідження 

теоретичних 

питань, 

практичні 

завдання 
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ПРН−9    Вміти   застосовувати   

знання   технічних  характеристик,  

конструктивних особливостей,  

призначення  і  правил  експлуатації  

програмно-технічних засобів 

комп’ютерних систем та мереж для 

вирішення технічних задач 

спеціальності 

2 2 8 

Тема 19. Чисті 

віртуальні функції. 

Абстрактні базові 

класи 

ПРН−6 Вміти  застосовувати знання 

для ідентифікації, формулювання і 

розв’язування технічних  задач  

спеціальності, використовуючи 

методи, що є найбільш придатними 

для досягнення поставлених цілей 

ПРН−7 Вміти розв’язувати задачі 

аналізу та синтезу засобів, 

характерних для спеціальності 

ПРН−9    Вміти   застосовувати   

знання   технічних  характеристик,  

конструктивних особливостей,  

призначення  і  правил  експлуатації  

програмно-технічних засобів 

комп’ютерних систем та мереж для 

вирішення технічних задач 

спеціальності 

ПРН-12 Вміти ефективно працювати 

як індивідуально, так і у складі 

команди 

Дослідження 

теоретичних 

питань, 

практичні 

завдання 

2 2 8 

Тема 20. Шаблони 

функцій та класів 

ПРН−1 Знати і розуміти наукові 

положення, що лежать в основі 

функціонування комп’ютерних 

засобів, систем та мереж  

ПРН−7 Вміти розв’язувати задачі 

аналізу та синтезу засобів, 

характерних для спеціальності 

ПРН−9    Вміти   застосовувати   

знання   технічних  характеристик,  

конструктивних особливостей,  

призначення  і  правил  експлуатації  

програмно-технічних засобів 

комп’ютерних систем та мереж для 

вирішення технічних задач 

спеціальності 

ПРН-12 Вміти ефективно працювати 

як індивідуально, так і у складі 

команди 

Дослідження 

теоретичних 

питань, 

практичні 

завдання 
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Політика оцінювання 

 

Оцінювання завдань, терміни їх виконання 

 
№ 

з/п 
Завдання Терміни виконання Критерії оцінювання 

1 
Завдання до 

лабораторних робіт 

Згідно з розкладом: 

http://193.189.127.179:5010/ 

Самостійність, творчість, 

точність, вчасність 

виконання завдань 

2 

Підготовка теоретичних 

питань (у тому числі 

питання, відведені на 

самостійне 

опрацювання) 

Згідно з розкладом: 

http://193.189.127.179:5010/ 

Правильність, логічність, 

відповідність темі, 

оригінальність та 

комплексність звіту 

3 Тестування з теми Наприкінці теми 
Правильність, вчасність 

виконання завдань 

4 
Модуль 1, модуль 2 

(тести) 
Наприкінці модуля 1 і 2 

Самостійність, правильність 

виконання завдань 

При оцінюванні студента враховується наступне: 

1. Відвідування занять. 

2. Активне і продуктивне виконання лабораторних робіт (додаткові бали за 

виконання індивідуальних завдань та творчий підхід). 

3. Опрацювання базової та допоміжної літератури. 

4. Вчасне виконання завдань для самостійної роботи (додаткові бали за 

участь у науково-практичних заходах). 

5. Виконання тестових завданнь. 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Види занять Сума балів 

Лекції: відвідування, опитування  До 9 

Лабораторні роботи: виконання, звіт, захист До 36 

Опрацювання питань та завдань для самостійної роботи  До 15 

Змістовний модуль №1 До 10 

Змістовний модуль №2 До 10 

Підсумковий контроль До 20 

Усього 100 

 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види Оцінка ECTS Оцінка за національною 

http://193.189.127.179:5010/
http://193.189.127.179:5010/
http://193.189.127.179:5010/
http://193.189.127.179:5010/
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навчальної діяльності шкалою 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

Політика курсу 

1. Пропущені заняття (лікарняні, мобільність, участь в університетських 

заходах тощо) 

Пропущені лекційні заняття необхідно відпрацювати. Для цього здобувач 

освіти має виконати індивідуальні завдання за пропущеними темами та надати звіт 

з виконання. 

Лабораторні роботи які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку. 

2. Поведінка в аудиторії. 

Усі учасники освітнього процесу мають дотримуватися етичних норм і 

Правил внутрішнього розпорядку КрНУ.  

Від викладача вимагається доброзичливе і тактовне ставлення до здобувачів 

вищої освіти. 

3. Академічна доброчесність 

Інформацію про академічну доброчесність містить Кодекс академічної етики 

КрНУ (http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_akadem_etyky_KrNU.pdf) 

4. Визнання результатів навчання, отриманих унаслідок неформальної освіти 

та здобутих в інших ЗВО, відбувається на основі  

http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/nef_osvita.rar  

 

Методичне забезпечення 

Методичне забезпечення розміщено на сайті http://krnu.org (Віртуальний 

http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/nef_osvita.rar
http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/nef_osvita.rar
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освітній простір Кременчуцького національного університету імені Михайла 

Остроградського та система оцінки якості навчання й тестування знань студентів) 

у складі 

 

1. Робоча програма навчальної дисципліни. 

2. Конспект і презентації лекцій з навчальної дисципліни 

3. Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт. 

4. Методичні вказівки щодо самостійної роботи. 

5. Тестові питання модульного і підсумкового контролю. 

 

 

Рекомендована література 

Основна 

1. Шпак З. Я. Програмування мовою С. – Львів: Оріяна-Нова, 2006. – 432 с. іл. 

ISBN 5-8326-0155-6. 

2. Васильєв О.М. Програмування на С++ в прикладах і задачах. Видавництво: 

"Ліра-К", Київ, 2017 рік, 382 с. ISBN: 978-617-7507-41-2 

3. Вінник В.Ю. Алгоритмiчнi мови та основи програмування. Мова C. – 

Житомир: ЖДТК, 2007. – 328 с 

4. Вступ до програмування мовою С++. Організація обчислень : навч. посіб. / 

Ю. А. Бєлов, Т. О. Карнаух, Ю. В. Коваль, А. Б. Ставровський. – К. : Видавничо-

поліграфічний центр "Київський університет", 2012. – 175 с. : іл. ISBN 978-966-439- 

5. Трофименко О. Г., Прокоп Ю. В., Швайко І.Г., Буката Л. М., Шаповаленко 

В. А., Леонов Ю. Г., Ясинський В. В.. «С++. Теорія та практика: навчальний 

посібник.». – 2011. – 588 c. 

6. Грицюк Ю.І., Рак Т.Є Програмування мовою С++ : навчальний посібник. – 

Львів : Вид-во Львівського ДУ БЖД, 2011. – 292 с. ISВN 978-966-3466-85-9 

7. Васильєв О.М. Алгоритми. Видавництво: "Ліра-К", Київ, 2022 рік, 424 с. 

ISBN: 978-617-520-353-8 
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8. B. Stroustrup: A Tour of C++ (Second Edition). July 2018. Addison-Wesley. 

ISBN 978-0-13-499783-4. 240 pages. 

9. Miller R. An Introduction to the Imperative Part of C++ [Електронний 

ресурс] / Rob Miller, William Knottenbelt. – Режим доступу: 

http://www.doc.ic.ac.uk/~wjk/C++Intro/#S1 

10. Львов М. С., Співаковський О. В. Вступ до об’єктно-орієнтованого 

програмування. – Херсон: ХГПУ, 2000. – 238 с. 

Допоміжна 

11. Bjarne Stroustrup. The C++ Programming Language (4th Edition) Addison- 

Wesley, May 2013.- 1368p. ISBN 978-0321563842. 

12. Schildt Herbert. C++: The Complete Reference 4th edition.-McGraw-Hill 

Education, 2003. -1056 p. 

13. Уроки програмування на С++ / aCode. – Режим доступу: 

https://acode.com.ua/uroki-po-cpp/ 

14. Уроки програмування на С / programiz. – Режим доступу: 
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