
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: 2.1.17; 
2. Назва: Програмування; 
3. Тип: обов’язковий; 
4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський); 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1, 2; 
6. Семестр, коли вивчається дисципліна:1, 2, 3; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 14 ; 
8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: __Тулашвілі Ю.Й., д.пед. н., 
професор,  завідувач кафедри КН; Турбал Ю.В., д.т.н., професор, директор Навчально-наукового 
інституту заочно-дистанційного навчання_______________________________________________ 
9. Результати навчання: 
знати: основи програмування; алгоритми та структури даних; методи та технології структурного 
програмування; мову Асемблер; мову С++; інструментальні середовища програмування; 
вміти: визначати технологію програмування, мову, систему програмування, інструментальне 
середовище; здійснювати алгоритмічну, структурно-функціональну декомпозицію програми 
відповідно до обраної технології програмування даних; виконувати розробку коду програми; 
виправляти синтаксичні та семантичні помилки; писати функції користувача; створювати структури; 
програмувати динамічні структури даних. 

10. Форми організації занять: лекційні та лабораторні заняття, самостійна робота, екзамен; 
11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: _Вища математика___________ 
вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності):_Базовий курс інформатики, 
Операційні системи, Електроніка та мікропроцесорні системи_________________________________  
12. Зміст курсу: Архітектура комп’ютера, принципи машини Фон Неймана. Архітектура 
мікропроцесора 8086. Мови програмування. Основи машинно орієнтованої мови Асемблер.    
Синтаксис мов програмування С/С++, типи даних, математичні операції. Структура програми на 
С++. Поняття алгоритму. Види алгоритмів. Блок-схема алгоритму. Методи та технології 
структурного програмування.  Модуляризація. Функції користувача. Виклик функцій. Виклик за 
значенням та за посиланням. Робота з файлами. Структури, черги, списки. Зв’язані списки. 
Програмування динамічних структур даних. Синтаксис мов програмування С#, типи даних, 
математичні операції. Структура програми на С#.  Об’єктно-орієноване програмування. Класи. 
Інкапсуляція, спадковість, поліморфізм. 
13. Рекомендовані навчальні видання:  

1. Архангельский А. Я. Программирование в C++ Builder 5. /  А. Я. Архангельский .  –  М.: ООО 
“БИНОМ-ПРЕСС”, 2003. – 1152 с.  
2. Архангельский А.Я. Приемы программирования в Borland C++. /  А. Я. Архангельский .  –    М.: 
ООО “БИНОМ-ПРЕСС”, 2003. – 784 с.  
3. Глинський Я.М.  С++ & Builder. Практикум. / Я.М. Глинський, В.Є. Анохін, В.А. Ряжська.  – 
Львів: Деол, 2008. – 190 с.   
4. Тулашвілі Ю.Й. Основи прикладного програмування: Навчальний посібник / Ю. Й. Тулашвілі. – 
Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2009.– 372 с.  

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
84 год. лекцій, 84 год. лабораторних робіт, 252 год. самостійної роботи. Разом – 420 год.  

Методи: інтерактивні лекції, індивідуальні завдання, індивідуальні та групові науково-дослідні 

завдання, використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

    Підсумковий контроль (40 балів): екзамен  тестовий.  

   Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування, захист звітів лабораторних робіт. 

16. Мова викладання: ___українська __. 
Завідувач кафедри                                                                 Ю.Й. Тулашвілі, д.пед. н., професор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE  
1. Code: 2.1.17; 
2. Title: Programming   
3. Type: Required 
4. Level of higher education: I (Bachelor's degree) 
5. Year of study, when the discipline is offered: 1 
6. Semester when studying discipline: 1, 2, 3 
7. Number of established ECTS credits:   14 
8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Tulashvili Yu. J., Doctor in 
Pedagogical Sciences, Professor, Department of Computer Science; Turbal Yu.V., Doctor of Technical 
Sciences, professor, director of the Institute of Distance Learning and Distance Learning 
9. Results of study: after studying the discipline the student must know:  
know: the basics of programming; algorithms and data structures; methods and technologies of structural 
programming; assembler language; C ++ language; programmed programming environments; 
Be able to: define programming technology, language, programming system, instrumental environment; 
carry out algorithmic, structurally-functional decomposition of the program in accordance with the chosen 
data programming technology; execute development of program code; correct syntactic and semantic errors; 
write user functions; create structures; to program dynamic data structures. 
10. Forms of organization of classes: study lessons, independent work, control measures 
11. Disciplines preceding the study of the indicated discipline: Higher Mathematics, Basic Informatics 
course, Operating systems, Electronics and microprocessor systems. 
12. Course contents: Computer Architecture, Principles of the Machine von Neumann. Architecture of 
microprocessor 8086. Programming languages. Basics of machine-oriented language Assembler. Syntax of 
programming languages C / C ++, data types, mathematical operations. The structure of the program on C ++. 
The concept of the algorithm. Types of algorithms. Block diagram of the algorithm. Methods and Technologies 
of Structural Programming. Modularization User functions. Challenge of functions. Challenge by value and by 
link. Work with files. Structures, queues, lists. Linked lists. Programming of dynamic data structures. Syntax of C 
# programming languages, data types, mathematical operations. The structure of the program on C #. Object-
Oriented Programming. Classes Encapsulation, heredity, polymorphism. 
13. Recommended editions:  
1. Arkhangelsk A. Ya. Programming in C ++ Builder 5. / A. Ya. Arkhangelskii. - M .: LLC "BINOM-
PRESS", 2003. - 1152 p. 
2. Arkhangelsk A.Ya. Programming methods in Borland C ++. / A. Ya. Arkhangelsk. - M .: LLC "BINOM-
PRESS", 2003. - 784 p. 
3. Glinsky Ya.M. With ++ & Builder Workshop. / Ya.M. Glinsky, V.E. Anokhin, V.A. Ryazhskaya - Lviv: 
Deol, 2008. - 190 p. 
4. Tushlavli Yu. J. Fundamentals of Applied Programming: Textbook / Yu. Y. Tulushvili. - Lutsk: RVB 
LNTU, 2009. 372 p. 
14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
84 hours lectures, 84 hours practical work, 252 hours independent work. Total - 420 hours. 
Methods: interactive lectures, elements of problem lecture, individual tasks, individual and group research 
tasks, use of multimedia tools. 
15. Form and evaluation criteria: 
The evaluation is carried out on a 100-point scale. 
Final examination (40 points): written exam at the end of 3 semester. 
Current control (60 points): testing, survey, analysis of tasks performed in practical classes, results of 
independent work. 
16. Language of teaching: Ukrainian.   
 

Head of the Department of  
Computer Science                                          Yu.Y.Tulashvili, Doctor of Sciences, professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


