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Вступ 

 

Робоча програма з начальної дисципліни «Сучасні та спеціалізовані 
мови програмування» складена відповідно до освітньо-професійної програми 
спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» та стандарту вищої 
освіти за вказаною спеціальністю для першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти (затверджений наказом МОН України № 1380 від 12.12.2018). 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є сучасні та спеціалізовані 
мови програмування. 

Вивченню дисципліни передує отримання компетентностей з таких 
дисциплін, як «Програмування», «Методи обчислень», «Web-технології та 
Web-дизайн», «Організація баз даних та знань» та інших.  

Компетентності, які набувають здобувачі вищої освіти протягом 
вивчення навчальної дисципліни «Сучасні та спеціалізовані мови 
програмування» включають здатності: 

 здатність застосовувати знання та розуміння предметної області у 
практичних ситуаціях, виявляти, ставити та вирішувати проблеми; 

 вчитися і оволодівати сучасними знаннями, адаптуватися та діяти в 
новій ситуації; 

 застосовувати базові знання сучасних методів проектування, 
розроблення та аналізу алгоритмів, уявлення про сучасні принципи 
людино-машинної взаємодії та засоби розробки людиномашинного 
інтерфейсу, використання розподілених інформаційних систем, 
технологій хмарних обчислень та крос-платформених мобільних 
додатків; 

 розуміння всіх аспектів з моделювання інформаційних систем та 
сучасних інформаційних технологій, методів та комп’ютерних засобів 
обробки, зберігання і представлення інформації; 

 до системного мислення, опанування методами аналізу предметної 
області в прикладних сферах для виявлення та оцінки наявних потреб 
інформатизації, оцінювання вихідних даних, моделювання та 
прогнозування, передбачення ризиків та аспектів безпеки, що можуть 
виникати стосовно розробленого ПЗ; 

 проектувати та оцінювати програмне забезпечення, вміння вибирати 
оптимальний набір засобів операційної системи та інструментальних 
програмних засобів для розробки розподілених додатків, стратегії 
використання хмарних технологій; 

 застосовувати методології та технології моделювання у процесі 
дослідження, проектування та експлуатації інформаційних систем, 
продуктів, сервісів інформаційних технологій, інших об’єктів 
професійної діяльності. 
Ці компетентності допоможуть успішно виконувати майбутні 

професійні обов’язки. 
  



Анотація 

Дисципліна «Сучасні та спеціалізовані мови програмування» є 
теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що 
формують профіль спеціаліста в області проектування та розробки 
програмного забезпечення із використанням сучасних та спеціалізованих мов 
програмування. В рамках вивчення даної дисципліни розглянуто сучасні 
парадигми програмування під час програмної реалізації прикладних завдань 
в області інформаційних систем і технологій та у майбутній професійній 
діяльності. Розглянуто особливості використання Python під час розробки 
різнотипних програмних продуктів: від написання простих програм до  SDI-, 
MDI- та  веб-застосунків.  

Викладання навчальної дисципліни «Сучасні та спеціалізовані мови 
програмування» забезпечить такі результати навчання: 

 застосовувати розуміння принципів структурного програмування, 
сучасних процедурно-орієнтованих мов, основних структур даних 
для розробки складних програмних систем; 

 володіти сучасними технологіями автоматизації проектування 
складних об’єктів і систем, продуктів і сервісів інформаційних 
технологій, сучасними парадигмами та мовами програмування; 

 розуміти теорію побудови та володіти сучасними методами 
проектування, розробки та використання розподілених 
інформаційних систем (архітектура, структура і основні задачі 
створення, концепція апаратних і програмних рішень), методологією 
прийняття оптимальних рішень щодо складу програмного 
забезпечення, алгоритмів, процедур і операцій; 

 застосовувати сучасні технології та інструментальні засоби розробки 
програмних систем на всіх етапах життєвого циклу; 

 пояснити різницю між різними парадигмами програмування, 
охарактеризувати види програмування, здійснювати класифікацію 
методів розроблення інформаційних систем; 

 демонструвати поєднання різних методів проектування, 
програмування та створення сучасних систем обробки інформації, 
обчислювальних систем різного призначення. 

Ключові слова: ООП,  Python, аналіз даних, візуалізація даних, 
програмування графічного інтерфейсу,  веб-фреймворк, веб-застосунок, веб-

сервіси,  Flask, Django, SQLite, PyCharm. 
 

 

Abstract 

The discipline "Modern and Specialized Programming Languages" is a 

theoretical and practical basis of a set of knowledge and skills that form the profile 

of a specialist in the field of software design and development using modern and 

specialized programming languages. As part of the study of this discipline, modern 
programming paradigms are considered during the program implementation of 

applied tasks in the field of information systems and technologies and in future 



professional activities. Features of using Python in the development of various 

software products are considered: from writing simple programs to SDI, MDI and 

web applications. 
Teaching the discipline "Modern and Specialized Programming Languages" 

will provide the following learning outcomes: 

 apply an understanding of the principles of structural programming, 
modern procedural-oriented languages, basic data structures for the development 

of complex software systems; 

 have modern technologies for automating the design of complex objects 
and systems, products and services of information technology, modern paradigms 

and programming languages; 

 understand the theory of construction and have modern methods of 
design, development and use of distributed information systems (architecture, 

structure and main tasks of creation, the concept of hardware and software 

solutions), methodology for making optimal decisions about software, algorithms, 
procedures and operations; 

  apply modern technologies and tools for software development at all 

stages of the life cycle; 

 explain the difference between different paradigms of programming, 

describe the types of programming, classify methods of developing information 

systems; 

 demonstrate a combination of different methods of design, programming 

and creation of modern information processing systems, computer systems for 
different purposes. 

 

Keywords: OOP, Python, data analysis, data visualization, graphical 

interface programming, web framework, web application, web services, Flask, 
Django, SQLite, PyCharm. 

  



1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 
показників  

Галузь знань,  
спеціальність, 

рівень вищої освіти 

Характеристика 
навчальної 
дисципліни 

денна форма 
навчання 

Кількість кредитів – 7 

Галузь знань 

12 «Інформаційні технології» Обов’язкова 

Модулів – 2 

Спеціальність 

126 «Інформаційні системи 
та технології» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 6 
3-й   

Семестр 

Загальна кількість  
годин – 210 

5-й 6-й  

Лекції 

Тижневих годин  
для денної форми  
навчання: 
аудиторних – 4 год. 
самостійної роботи  
студента – 6 год. 
 

Рівень вищої освіти: 

перший (бакалаврський) 

12 год.  24 год.  

Практичні, 
семінарські 

- год.   - год.  

Лабораторні 

14 год.  26 год.  

Самостійна робота 

49 год.   85 год.  

Індивідуальні 
завдання:  

- год.  

Вид контролю:  

залік екзамен 

 

Примітка: Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 
індивідуальної роботи становить для денної форми навчання – 36% до 64%. 



2. Мета та завдання дисципліни 

 

Мета дисципліни: є вивчення та застосування сучасних парадигм 
програмування під час програмної реалізації прикладних завдань в області 
інформаційних систем і технологій та у майбутній професійній діяльності.  

Завдання дисципліни є:  

 набуття студентами теоретичних знань з основ програмування мовою 
Python;  

 здатностей застосовувати мову програмування Python для реалізації 
алгоритмів розв’язування різнотипних завдань, для аналізу і обробки 
даних та їх візуалізації;  

 використовувати бібліотеки tkinter для створення відповідно 
користувацьких графічних інтерфейсів та віконних застосунків;  

 створювати динамічні веб-сайти на основі бібліотек Flask, Django 
тощо;   

 розвивати здатності до самоосвіти і самовдосконалення щодо 
розроблення та використання технології  Python в освітньому процесі 
закладів професійної (професійно-технічної) освіти та бізнес-

комунікаціях. 
 

3. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1 ( 3 курс, 5 семестр) 

Змістовий модуль 1. Основи програмування мовою Python 

Тема 1. Введення в Python. Встановлення та налаштування 
середовища розробки для Python. Типи даних. Визначення змінної. 
Оператори та вирази в Python. Введення-виведення даних. 

Завантаження Python. Середовище програмування для Python. Запуск 
Python: інтерактивний інтерпретатор. Робота з файлами Python: запуск 
програм в терміналі Windows; запуск програм в терміналі Linux (Ubuntu). 
Повідомлення про помилку. Коментарі. Продовження рядків. Стиль Python. 

Інструменти створення програмних проектів мовою Python: IDE для 
написання програм на Python; засоби контролю версій (Git). Засоби обміну 
даними проектів BitBacket, GitHub. 

Об’єкти та змінні. Прості типи даних: числа, числа з плаваючою 
крапкою. Перетворення типів: функція int(), функція float(). Визначення 
змінної. Основні оператори (арифметичні, побітові, логічні, оператори 
порівняння) та вирази в Python. Пріоритет операторів. Математичні функції. 

Введення-виведення даних з клавіатури: функція input(), функція print(). 
 

Тема 2. Рядки. Функції роботи з рядками. Форматоване виведення 
даних. Регулярні вирази. 

Рядки, як незмінна послідовність символів. Літерали рядків. Створення 
рядків і функція print(). Стиль форматування: функція format(). Перетворення 
типів: функція str(). Керуючі символи. Конкатенація рядків. Дублювання 



рядків. Доступ до елемента рядка за індексом. Зрізи: функція slice[start: end: 
step]. Довжина рядка: функція len(). Розділення рядка: функція split(). 
Об’єднання рядків: функція join(). Регістр і вирівнювання. Заміна символів: 
функція replace().  

Текстові дані (ASCII, Unicode, UTF-8), їх кодування і декодування. 
Регулярні вирази.  

 

Тема 3. Засоби керування потоком команд. 

Створення і перевірка умов. Булеві значення. Оператори порівняння. 
Булеві оператори. Поєднання булевих значень, операторів порівнювання, 
булевих операторів. 

Вказівка розгалуження. Команда if, команда elif, команда else. 
Конструкція if/elif/else 

Вказівки повторення. Команда while. Переривання циклу, break. 
Нескінченний цикл і вихід з нього. Продовження циклу, continue.  

Цикл for. Функція range(). Цикл for і послідовності. Функція zip() 

 

Тема 4. Структури даних в Python: списки, кортежи, словники, 
множини.  

Списки і кортежі. Створення списків – змінних типів даних. Довжина 
списку. Перетворення типів: функція list(). Доступ до елементів списку. 
Списки списків. Зміна елементів списку. Розділення списку. Додавання 
елемента у список. Об’єднання спиcків. Видалення елементів зі списку. 
Пошук елемента у списку. Кількість значень у списку. Сортування списків. 
Список у зворотному порядку. Створення числових списків. Кортежі – 

незмінний тип даних. Бінарні дані: bytes, bytearray. Перетворення між 
двійковими даними та ASCII.  

Словники і множини. Створення словника. Перетворення типів: функція 
dict(). Додавання і зміна елементів словника. Об’єднання словників. 
Видалення елементів із словника. Пошук ключа у словнику. Значення у 
словнику. Ключі, значення, пари «ключ – значення» зі словника. Множини.  

Включення (скорочення синтаксису). Включення для списків. 
Включення для словників. 

 

Тема 5. Функції. Генератори. Обробка помилок. Виняткові ситуації. 
Функції. Визначення і виклик функцій (def, lambda, return). Значення 

None. Позиційні та іменовані аргументи. Значення за замовчуванням. 
Використання аргументів з символами * і **. Простір імен і області 
видимості. 

Обробка помилок. Виняткові ситуації. Блок try-except. 

 

Змістовий модуль 2. Об’єктно-орієнтоване програмування мовою 
Python 

Тема 6. Класи і об’єктно-орієнтоване програмування. 
ООП і об’єкти. Створення і використання класу (створення класу, 

створення екземпляру класу, конструктор класу, доступ до атрибутів, виклик 
методів, створення декількох екземплярів). Робота з класами та 



екземплярами: присвоювання атрибуту значення за замовчуванням, зміна 
значень атрибутів. Перевизначення методу. Екземпляри як атрибути. 
Наслідування. Інкапсуляція. Поліморфізм.  

 

Тема 7. Модулі і пакети. 
Імпорт модулів: інструкція import, інструкція form. Модуль __main__. 

Аргументи командного рядка. Основні вбудовані модулі: модуль random, 
модуль math, модуль locale, модуль decimal, модуль datetime, модуль time. 

Пакети. Створення власних пакетів. Використання пакету pip. 
Стандартна бібліотека Python. Обробка відсутніх ключів словника: функція 
setdefault(). Підрахунок елементів: функція Counter(). Впорядкування 
словника по ключу: функція OrderedDict(). Виведення на екран: функція 
pprint(). 

Модуль 2 ( 3 курс, 6 семестр) 

Змістовий модуль 3. Робота з файлами в Python. Робота з базами 
даних в Python 

Тема 8. Файли. Файлова система. Файловий ввід-вивід. 

Файли. Відкриття файлу. Запис даних у текстові файли. Зчитування 
даних з текстових файлів. Бінарні файли. Закриття файлів автоматично з with. 
Структуровані текстові файли: CSV, XML, JSON. Файли і папки.  

 

Тема 9. Робота з базами даних в python 

Бази даних: API, мова запитів SQL, SQLite. Підключення і робота з 
базами даних MySQL, PostgreSQL та інші. 

 

Змістовий модуль 4. Робота з даними та їх візуалізація в Python. 

Програмування графічного користувацького інтерфейсу 

 

Тема 10. Робота з даними в Python. Візуалізація даних. 
Використання бібліотеки PyNum для аналізу і обробки даних. Бібліотека 

Matplotlib. Побудова графіків, діаграм тощо за допомогою в matplotlib за 
допомогою модуля pyplot.  

Тема 11. Модуль turtle. Модуль tkinter.  

Підключення модуля turtle. Створення полотна. Команди переміщення 
черепашки. Команди рисування графічнихоб’єктів. 

Модуль tkinter. Створення вікна додатку та його стандартні атрибути. 
Кнопки (Button) і інформаційні діалогові вікна. Зміна властивостей, 
позиціювання та упорядкування елементів інтерфейсу. Виведення тексту за 
допомогою елемента Label. Отримання вхідних даних за допомогою 
елемента інтерфейсу Entry. Додавання радіоконопок (Radiobutton), 
перемикачів (Checkbutton), списку (Listbox) та інших елементів керування до 
інтерфейсу користувача. Додавання меню. Рисування фігур за допомогою 
елемента інтерфейсу Canvas.  

 

 

https://metanit.com/python/tutorial/6.1.php
https://metanit.com/python/tutorial/6.2.php
https://metanit.com/python/tutorial/6.3.php
https://metanit.com/python/tutorial/6.4.php


Змістовий модуль 5. Веб-застосунки та сервіси. 
Тема 12. Створення веб-клієнтів. Скрапінг веб-сайтів. 
Бібліотека urllib. Бібліотека requests. Використання бібліотеки 

BeautifulSoup. 

 

Тема 13. Веб-застосунки на боці сервера. Веб-фреймворк Bottle. 
Тема 14. Веб-застосунки на боці сервера. Веб-фреймворк Flask.  
 

Змістовий модуль 6. Бібліотека Django – веб- фреймворк для 
створення сайтів 

Тема 15. Вступ в Django. Створення першого проєкту. 
Інсталяція Django. Створення пустого проєкта та його налаштування. 

Створення першого додатку. Налаштування проєкту. Веб-сервер Django. 

Адміністративна панель. Створення, налаштування і реєстрація першого  
додатку. 

 

Тема 16. Моделі Django. Міграція баз даних.  
Створення моделі і міграція баз даних. Типи полів моделей. Операції з 

моделями. Створення і отримання об’єктів моделі. Редагування і видалення 
об’єктів моделі. Відношення «один до багатьох», «багато до багатьох», «один 
до одного». Робота з моделлю у вбудованому адміністративному Web-сайті. 

 

Тема 17. Представлення (views) і маршрутизація.  Шаблони Django.  

Обробка запитів. Визначення маршрутів і функції path і re_path. 
Параметри представлень. Параметри рядка запиту. Переадресація і відправка 
статусних кодів. Класи представлень. 

Створення і використання шаблонів. Передача даних. Статистичні 
файли. TemplateView. Конфігурація шаблонів. Розширення шаблонів. 
Вбудовані теги. Пагінація сторінок. Клас Paginator. Клас Page. 

 

Тема 18. Введення і редагування даних за допомогою форм Django.  

Визначення форм. Типи полів форми. Налаштування форми і її полів. 
Валідація даних. Детальне налаштування полів форми. Стилізація полів 
форми. Застосування форм для введення даних і вивантаження на сайт 
файлів.  

 

Тема 19. Розмежування доступу. Коментарі. Статичні сторінки. 
Публікація веб-сайту 

Реалізація розмежування доступу. Автентифікація користувача. 
Коментування коду, робота зі статичними сторінками, застосування 
сторонніх бібліотек для виведення мініатюр. 

Підготовка веб-сайту до публікації. Веб-сторінки із повідомленнями про 
помилку. Вказування налаштувань експлуатаційного режиму. Підготовка 
статичних файлів. Видалення непотрібних файлів. Публікація веб-сайт із 
використанням веб-сервера Apache. 

 
  



4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма навчання 

ус
ьо

г
о у тому числі 

л п лаб інд с. р.  

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1 (3 курс, 5 семестр) 

Змістовий модуль 1. Основи програмування мовою Python 

Тема 1. Введення в Python. Встановлення та 
налаштування середовища розробки для Python. 
Типи даних. Визначення змінної. Оператори та 
вирази в Python. Введення-виведення даних 

8 2  2  4 

Тема 2. Рядки. Функції роботи з рядками. 
Форматоване виведення даних. Регулярні вирази 

7 1  2  4 

Тема 3. Засоби керування потоком команд 7 1  1  5 

Тема 4. Структури даних в Python: списки, 
кортежи, словники, множини 

11 2  1  8 

Тема 5. Функції. Генератори. Обробка помилок. 
Виняткові ситуації 12 2  2  8 

Змістовий модуль 2. Об’єктно-орієнтоване програмування мовою Python 

Тема 6. Класи і об’єктно-орієнтоване 
програмування 

21 3  4  14 

Тема 7. Модулі і пакети 9 1  2  6 

Всього за модуль 1: 75 12  14  49 

Модуль 2 (3 курс, 6 семестр) 
Змістовий модуль 3. Робота з файлами в Python. Робота з базами даних в 

Python. 

Тема 8. Файли. Файлова система. Файловий ввід-

вивід 
9 2  2  5 

Тема 9. Робота з базами даних в Python. SQLite 10 2  2  6 

Змістовий модуль 4. Робота з даними та їх візуалізація в Python. 

Програмування графічного користувацького інтерфейсу 

Тема 10. Робота з даними в Python. Візуалізація 
даних 

10 2  2  6 

Тема 11. Модуль turtle. Модуль tkinter 16 2  2  12 



Змістовий модуль 5. Веб-застосунки та сервіси. 
Тема 12. Створення веб-клієнтів. Скрапінг веб-

сайтів. 10 2  2  6 

Тема 13. Веб-застосунки на боці сервера. Веб-

фреймворк Bottle 
10 2  2  6 

Тема 14. Веб-застосунки на боці сервера. Веб-
фреймворк Flask 

20 4  4  12 

Змістовий модуль 6. Бібліотека Django – веб-фреймворк для створення 
сайтів 

Тема 15. Вступ в Django. Створення першого 
проєкту 

7 1  2  4 

Тема 16. Моделі Django. Міграція баз даних 7 1  2  4 

Тема 17. Представлення (views) і маршрутизація.  
Шаблони Django 

10 2  2  6 

Тема 18. Введення і редагування даних за 
допомогою форм Django 

10 2  2  6 

Тема 19. Розмежування доступу. Коментарі. 
Статичні сторінки. Публікація веб-сайту 

16 2  2  12 

Всього за модуль 2 135 24  26  85 

Всього годин: 210 36  40  134 

 

5. Теми лабораторних занять 

№  
з/п 

Назва теми 
Кількість 

годин 

Модуль 1 (3 курс, 5 семестр) 

1.  Введення в Python. Встановлення та налаштування 
середовища розробки для Python. Типи даних. Визначення 
змінної. Оператори та вирази в Python. Введення-виведення 

даних. 

2 

2.  Рядки. Функції роботи з рядками. Форматоване виведення 
даних. Регулярні вирази. 2 

3.  Засоби керування потоком команд: if, while, for. 1 

4.  Структури даних в Python: списки, кортежі, словники, 
множини. 1 

5.  Функції. Генератори. Обробка помилок. Виняткові ситуації. 2 

6.  Класи і об’єкти.  4 



7.  Модулі і пакети. 2 

Всього за модуль 1: 14 

Модуль 2 ( 3 курс, 6 семестр) 

8.  Файли. Файлова система. Файловий ввід-вивід. 2 

9.  Робота з базами даних в Python 2 

10.  Використання бібліотеки PyNum для аналізу і обробки 
даних. Побудова графіків, діаграм тощо за допомогою в 
matplotlib за допомогою модуля pyplot. 

2 

11.  Створення графічного користувацького інтерфейсу. 
Модуль tkinter. 

2 

12.  Створення веб-клієнтів (бібліотеки urllib та requests). 
Скрапінг веб-сайтів (бібліотека BeautifulSoup) 

2 

13.  Розробка  веб-додатків засобами Bottle 2 

14.  Розробка веб-додатків засобами Flask 4 

15.  Інсталяція Django. Створення пустого проєкта та його 
налаштування. Веб-сервер Django. Адміністративна панель. 
Створення першого додатку. 

2 

16.  Створення моделі Django і міграція баз даних. 2 

17.  Представлення (views) і маршрутизація. Створення й 
використання шаблонів Django. Пагінація сторінок. 2 

18.  Введення і редагування даних за допомогою форм Django.  2 

19.  Розмежування доступу. Коментарі. Статичні сторінки. 
Публікація веб-сайту. 2 

Всього за модуль 2: 26 

Всього: 40 

 

6. Самостійна робота 

Розподіл навчального часу на вивчення дисципліни  
«Сучасні та спеціалізовані мови програмування» 

 
Число 

кредитів 
ЕСТС 

Загальний 
обсяг 

дисципліни 

Розподіл часу Частка 
самостійної 
роботи, в % 

Аудиторні заняття Самостійна робота 

7 210 

5 семестр 6 семестр 5 семестр 6 семестр 

64 26 50 49 85 

76 134 

 

  



Розподіл самостійної роботи студента (3 курс, 5 семестр) 
Опрацювання лекційного матеріалу 0,5*12= 6 годин 

Підготовка до  лабораторних занять 1*14= 14 годин 

Підготовка до контрольних заходів 5*2= 10 годин 

Всього  49 годин 

Резерв  19 годин 

 

Розподіл самостійної роботи студента (3 курс, 6 семестр) 
Опрацювання лекційного матеріалу 0,5*24= 12 годин 

Підготовка до  лабораторних занять 1*26= 26 годин 

Підготовка до контрольних заходів 5*2= 10 годин 

Всього  85 годин 

Резерв  37 годин 

 

 

Завдання для самостійної роботи 

№  
з/п 

Назва теми  
Кількість 

годин 

Модуль 1 (3 курс, 5 семестр) 

1.  

Інструменти створення програмних проєктів мовою Python: 
IDE для написання програм на Python; засоби контролю 
версій (Git). Засоби обміну даними проектів BitBacket, 
GitHub. 

1 

2.  

Текстові дані (ASCII, Unicode, UTF-8), їх кодування і 
декодування. Регулярні вирази. Бінарні дані: bytes, bytearray. 
Перетворення між двійковими даними та ASCII. 

1 

3.  
Включення (скорочення синтаксису). Включення для 
списків. Включення для словників. 4 

4.  Документування й анотації у функціях. Ітератори і функції-
генератори. 4 

5.  
Особливості використання магічних методів в класах. 

Декоратори функцій і класів. 6 

6.  Модулі і пакети. Модуль Locale, модуль decimal, модуль 
datetime, модуль time 

3 

Всього за модуль 1: 19 

Модуль 2 (3 курс, 6 семестр) 
7.  Структуровані текстові файли: CSV, XML 1 

8.  Підключення бібліотек для роботи з базами даних MySQL, 
Postgrate та іншими 

2 



9.  Візуалізація та побудова 3D графічних об’єктів в Python 2 

10. 

Створення графічного користувацького інтерфейсу.  
Рисування фігур за допомогою елемента інтерфейсу Canvas 
модуля tkinter. Розробка графічних SDI та MDI застосунків 
засобами бібліотеки PyQt. 

8 

11. Створення веб-клієнтів. Скрапінг веб-сайтів. 2 

12. Веб-застосунки на боці сервера.  Веб-фреймфорк Flask. 
Написання тестів. 

6 

13. Інсталяція Django. Створення пустого проєкта та його 
налаштування. Створення першого застосунку та моделі  2 

14. Представлення (views) і маршрутизація. Шаблони Django. 2 

15. Стилізація полів форми Django.   4 

16. Коментування коду, робота зі статичними сторінками, 
застосування сторонніх бібліотек для виведення мініатюр. 8 

Всього за модуль 2: 37 

Усього годин: 58 

 

Підсумком самостійної роботи над вивченням дисципліни «Сучасні та 
спеціальні мови програмування» є складання конспекту за темами, вказаними 
у завданнях для самостійної роботи. Загальний обсяг конспекту визначається 
з умови повноти та якості викладеного матеріалу. 

Конспект оформлюється із використанням хмарного сервісу Google 
Документ із скріншотами фрагментів виконаних програм та відповідними 
коментарями українською мовою. 

Перевірка конспекту з самостійної роботи відбувається у терміни, 
спільно обумовлені студентом і викладачем. 

 

7. Методи навчання 

Науковими та методичними основами викладання дисципліни «Сучасні 
та спеціалізовані мови програмування» є системний підхід. Методологія 
вивчення дисципліни й оцінювання результатів навчання студентів 
побудована на підходах індивідуального та диференціального навчання. 

Використовуються наступні методи навчання: 
1) проблемно-пошукові (евристичні бесіди, навчальні дискусії, 

лабораторні роботи, «перевернутий клас», «мозковий штурм»);  

2) творчо-репродуктивні (ділові ігри, імітація професійної діяльності, 
аналіз ситуацій, варіативні завдання);  

3) дослідницькі (індивідуальні навчально-дослідні завдання). 
Зокрема: 
1. Лекції проводяться з використанням технічних засобів навчання і 



супроводжуються демонстрацією за допомогою проектора елементів 
лекційного матеріалу.  

2. Лабораторні роботи проводяться із використанням ПК та відповідного 
програмного забезпечення: система керування навчання Moodle, Microsoft  
Office, Python 3x, Pip, IDE для написання програм на Python (PyCharm, 

IntelIJ); засоби контролю версій (Git), засоби обміну даними проектів 
BitBacket, GitHub та ін. 

3. Індивідуальні завдання для самостійної роботи: розробка авторської 
гри із використанням PyGame та ін. 

4.  

8. Методи контролю 

1. Поточний контроль знань здійснюється шляхом опитування перед 
виконанням та при захисті лабораторних робіт. 

2. Контроль за виконанням лабораторних робіт забезпечується 
перевіркою своєчасно оформлених і зданих звітів. 

3. Оцінка індивідуальних завдань. 
4. Проведення модульного поточного контролю через навчально-

науковий центр незалежного оцінювання. 
5. Підсумковий контроль проводиться у формі заліку та екзамену 

відповідно у 5-му та 6-му семестрах.  
 

9. Критерії та шкала оцінювання програмних результатів навчання 

В університеті діє накопичувальна кредитно-трансферна система 
оцінювання програмних результатів навчання студентів, що реалізується в 
ході виконання і захисту лабораторних робіт, виконання ІНДЗ та модульного 
контролю, для яких визначено мінімальну кількість балів, яку слід набрати 
для формування рейтингового балу студента та виставлення його у залікову 
книжку і відомість успішності студентів з відповідними оцінками за 
національною та Європейською кредитно-трансферною системами на рівні 
60% від запланованого. 

 
Розподіл балів, які отримують здобувачі (5 семестр) 

Поточне тестування та самостійна роботи (Модуль 1) Сума Змістовий модуль 1 МК1 
Змістовий модуль 2 МК2 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 

100 
5 5 10 10 5 20 15 10 20 

 

Розподіл балів, які отримують здобувачі (6 семестр) 

Поточне тестування та самостійна роботи (Модуль 2) 
Підсум-

ковий тест 

(екзамен) Сума 

Змістовий 
модуль 3 

Змістовий 
модуль 4 

Змістовий 
модуль 5 

Змістовий модуль 6 40 

Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 Т15 Т16 Т17 Т18 Т19 МК3 МК4 
100 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 20 20 

 



Шкала оцінювання 

Сума балів за 
всі види 

навчальної 
діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену для заліку 

90–100 відмінно 

зараховано 

82–89 
добре 

74–81 

64–73 
задовільно 

60–63 

35–59 незадовільно з можливістю 
повторного складання 

не зараховано з можливістю 
повторного складання 

0–34 незадовільно  
з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з обов’язковим 
повторним вивченням 

дисципліни 

 

10. Методичне забезпечення 

1. Опорний конспект лекцій (в електронному вигляді) та лабораторних 
по всіх темах курсу, у тому числі – для самостійного вивчення. 

2. Пакети тестових завдань по кожній темі і в цілому по всьому курсу 
дисципліни (навчальна платформа Moodle). 

 

11. Рекомендована література 

Базова 

1. Бэрри Пол. Изучаем программирование на Python. Пер. с англ. 
М. А. Райтман. Москва: Издательство «Э», 2017. 624 с. 

2. Васильєв О.М. Програмування мовою Python. Тернопіль: Навчальна 
книга – Богдан, 2019. 504 с. 

3. Головатый А., Каплан-Мосс Дж. Django. Подробное руководство, 2-е 
издание. Пер. с англ. СПб.: Символ-Плюс, 2010. 560 с. 

4. Дронов В. А.  Django: Практика создания Web-сайтов на Python.  СПб.: 
БХВ-Петербург, 2016. 528 с. 

5. Лутц М. Программирование на Python, том I, 4-е издание. Пер. с англ. 
СПб.: Символ-Плюс, 2011.  992 с. 

6. Лутц М. Программирование на Python, том II, 4-е издание. Пер. с англ. 
СПб.: Символ-Плюс, 2011. 992 с. 

7. Прохоренок Н.А., Дронов В.А. Python 3 и PyQt 5. Разработка 
приложений. СПб.: БХВ-Петербург, 2016. 832 с. 

8. Саммерфилд М. Программирование на Python 3. Подробное 
руководство. Пер. с англ. СПб.: Символ-Плюс, 2009. 608 с. 

9. Форсье Дж., Биссекс П., Чан У. Django. Разработка веб-приложений на 
Python. Пер. с англ. СПб.:Символ-Плюс, 2010, 456 с. 



10. Мигель Гринберг. Разработка веб-приложений с использованием Flask 
на языке Python. 

Допоміжна 

11. Дейв Крейн, Ерік Паскарелло Ajax в дії. Москва: Вільямс, 2006. 638 с.  
12. Ерік А. Мейер CSS-каскадні таблиці стилів. Детальний керівництво 

Москва: Символ, 2006. 572 с.  
13. Ерл Каслдайн, Крейг Шарки Вивчаємо JQUERY. Новий стиль 

програмування на JavaScript Санкт-Петербург: Пітер, 2011. 366 с. 
14. Митчелл Р. Скрапинг веб-сайтов с помощю Python / пер. с англ. 

А. В. Груздев. М.: ДМК Пресс, 2016. 280 с. 
15. Daniel Rubio. Beginning Django: Web Application Development and 

Deployment with Python. Apress. 2017. (https://doi.org/10.1007/978-1-

4842-2787-9). 

16. Sweigar Albert. Making Games with Python & Pygame [Electronic 
resource]. Version 2. 2012. Mode of access: 

http://inventwithpython.com/makinggames.pdf  

 

12. Інформаційні ресурси 

1. Електронний навчальний курс, що розміщений за адресою 

https://iktmedia.moodlecloud.com/. 

2. Інформаційні ресурси: 
 Офіційний сайт Python, де можна скачати інтерпретатор 

(Python 3): https://www.python.org/ 

 Офіційна документація по Python: https://docs.python.org/3/ 

 Середовище для написання програм PyCharm Educational Edition або 
PyCharm Community Edition: 

 https://www.jetbrains.com/pycharm-educational/ 

 https://www.jetbrains.com/pycharm/ 

 Текстовий редактор з підсвічуванням синтаксису програм Sublime 
Text 3:  

 http://www.sublimetext.com/3 

 Веб-сервіс, що дозволяє виконувати програми на Python прямо у 
вашому браузері (онлайн-компілятори):  

 https://trinket.io/python/41462f0f16 
 https://www.jdoodle.com/python3-programming-online 
 https://www.onlinegdb.com/ 
 ideone.com та ін. 

 A Byte of Python: http://www.swaroopch.com/notes/python/ та її 
переклад на російську: http://wombat.org.ua/AByteOfPython/ 

 

https://www.python.org/
https://docs.python.org/3/
https://www.jetbrains.com/pycharm-educational/
https://www.jetbrains.com/pycharm/
http://www.sublimetext.com/3
https://trinket.io/python/41462f0f16
https://www.jdoodle.com/python3-programming-online
https://www.onlinegdb.com/
http://ideone.com/
http://www.swaroopch.com/notes/python
http://wombat.org.ua/AByteOfPython/

