
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: 29 ; 

2. Назва: Сучасні та спеціалізовані мови програмування ; 

3.Тип: обов’язковий; 

4. Рівень вищої освіти:бакалаврський ; 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 2; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна:4; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4,5; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Степанченко Ольга Миколаївна, к.т.н., 

доцент кафедри комп’ютерних наук та прикладної математики 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

Мову програмування Python на поглибленому рівні(advanced),основи об’єктивно-орієнтовного 

програмування,основи функціонального програмування,основні структури типи і структури даних,принципи 

розробки та налагоджування алгоритмів,проводити аналіз та здійснювати опис програмних 

систем,проектувати,розробляти та налагоджувати програми,розробляти і програмувати інтерфейс 

програмних систем; 

10. Форми організації занять: лекції,лабораторні роботи,самостійна робота,іспит; 

11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Програмування», «Комп’ютерна 

дискретна математика», «Практична підготовка з програмування і підтримки веб-застосувань», 

«Алгоритми і дискретні структури даних»; 

      • Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності) «Архітектура 

обчислювальних систем та системне програмування»,«Об’єктивно-орієнтовне програмування», 

«Інформаційні системи», «Методи обчислень», «Геоінформаційні системи»; 

12. Зміст курсу: Об`єкто-орієнтоване програмування; умовні оператори та оператори циклу в Python; 

функції в Python; введення в об'єктно-орієнтоване програмування; інкапсуляція, спадкування та 

поліморфізм;виключення;ітератори та генератори;модулі;ввід-вивід;основи функціонального програмування 

13. Рекомендовані навчальні видання: (зазначити до 5 джерел) 

1. Златопольский Д. М. Основы программирования на языке Python. Москва: ДМК Пресс, 2017. 284 с. 

2. Ковалюк Т. В. Основи програмування. Київ: Видавнича група ВНУ, 2005. 384 с. 

3. Федоров Д. Ю. Программирование на языке высокого уровня Python: учебное пособие для прикладного 

бакалавриата. Москва: Издательство Юрайт, 2018. 126 с. 

4. Хахаев И. А. Практикум по алгоритмизации и программированию на Python. Москва: Альт Линукс, 2010. 

126 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
24 год. лекцій, 30 год. лабораторних робіт, 81 год. самостійної роботи. Разом –135год.  

Методи: лекції з використанням інформаційних технологій та мультимедійних презентацій. 

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

    Підсумковий контроль (40 балів): іспит;  

   Поточний контроль (60 балів): виконання лабораторних робіт та самостійної 

роботи,опитування,комп’ютерне тестування. 

   16. Мова викладання: українська/англійська. 

 
 
Завідувач кафедри                                                                   Мартинюк П. М., д.т.н., проф. 

 
 

DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code: 29 ; 
2. Title: Modern and specialized  languages of programming; 

3. Type: compulsory; 

4. Higher education level: the first (Bachelor’s degree); 

5. Year of study, when the discipline is offered:2; 

6. Semester when the discipline is studied:4; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Number of established ECTS credits: 4,5; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position:  
Stepanchenko Olha, Candidate of Engineering, associate professor of the department of applied mathematics; 

9. Results of studies: after having studied the discipline the student must: 

know: 

the language of programming Python on the advanced level, fundamentals of object-oriented programming, 

fundamentals of functional programming, main structure of types and date structures, principles of development and 

adjustment to algorithms; 

be able: 

analyzes and makes describe software system; designing, develop and debug the programs; development and 

programming interfacing of program system. 

10. Forms of organizing classes: lectures, laboratory works, independent  work, exam; 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: 
“Programming”, “Computer discrete mathematics ”, “Practical training of programming and  support of web-

application”, “Architecture and discrete structure type”. 

Disciplines that can be studied in conjunction with the specified discipline: “Architecture of computing system and 

system programming ”, “Object-oriented programming”, “Information system”, “Methods of computing”, 

“Geoinformation system”. 

12. Course contents: object-oriented programing; condition operators and cycle operators on Python; function in 

Python; introduction to objective-oriented programming; incapsulation, inheritance and polymorphism; exclution, 

iterators and ginerators; modules; input-output; fundamentals functional programming. 

13. Recommended educational editions: 
1. Златопольский Д. М. Основы программирования на языке Python. Москва: ДМК Пресс, 2017. 284 с. 

2. Ковалюк Т. В. Основи програмування. Київ: Видавнича група ВНУ, 2005. 384 с. 

3. Федоров Д. Ю. Программирование на языке высокого уровня Python: учебное пособие для прикладного 

бакалавриата. Москва: Издательство Юрайт, 2018. 126 с. 

4. Хахаев И. А. Практикум по алгоритмизации и программированию на Python. Москва: Альт Линукс, 

2010. 126 с 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
Lectures-30hours, laboratory works, independent works-81.Total-135hours. 

Methods of teaching: lectures using information technology and multimedia presentation. 

15. Forms and assessment criteria: 
The assessment is carried out on a 100-point scale. 

    Final control (40 points): exam; 

   Current control (60 points): performing laboratory works and independent work, questioning, computer testing;   

16. Language of teaching: Ukrainian/English 

 
 

Head of the department, 

Doctor of Engineering, professor        P.M. Martyniuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


