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ВСТУП 

Метою викладання даної навчальної дисципліни є дати майбутнім 

спеціалістам знання про технологію програмування на алгоритмічних мовах і 

також рішення задач із допомогою ЕОМ. Оволодіння такими знаннями 

дозволить реалізовувати задачі автоматизації обробки інформації, автоматизації 

керування об'єктами за допомогою комп'ютерної техніки. Такі знання 

майбутній молодший спеціаліст зможе застосовувати як при подальшому 

навчанні, так і після отримання вищої освіти у своїй професійній діяльності. 

Для досягнення мети поставлені такі основні завдання: 

- надання знань з етапів підготовки, алгоритмізації й структурного 

програмування задач мовою програмування С++; 

- реалізовувати алгоритм розв’язку задачі в середовищах програмування 

С++;  

- виконувати технологічні операції по підготовці, відлагодженні, 

виконанні програм на ЕОМ. 

Результати навчання. Згідно з вимогами освітньо-професійних та 

освітньо-кваліфікаційних програм студенти повинні знати: 

- визначення алгоритмів; 

- технології розробки алгоритмів; 

- використання алгоритмічних мов для реалізації розроблених 

алгоритмів на персональних комп'ютерах; 

- технології розробки програм на мові С++; 

- базові конструкції мови С++; 

вміти:  

- будувати алгоритми розв’язку задачі відповідної складності;  

- порівняти різні алгоритми і обирати найбільш ефективний для даної 

задачі; 

- налагоджувати та тестувати програми; 

- самостійно опановувати нові методи та технології розробки програм. 
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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Найменування 

показників  

Освітньо-професійна 

програма, рівень вищої 

освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ESTS – 6 

Освітньо-професійна 

програма першого рівня 

вищої освіти та освітньо-

кваліфікаційна програма 

за спеціальностями: 

121 Інженерія 

програмного 

забезпечення 

123 Комп`ютерна 

інженерія 

 

Освітній ступінь: 

молодший спеціаліст 

Обов’язкова (базова) 

Кількість модулів – 2 
Рік підготовки: 

2-й  
Загальна кількість 

годин – 180 Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 20 

самостійної  

роботи – 25 

 . 

Практичні, семінарські 

80 год. . 

Самостійна робота 

100 год.  

Вид контролю: залік 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи 

становить: 

для денної форми навчання – 1/0,8 



 4 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Поточне оцінювання студентів на практичних заняттях здійснюється за 

чотирьох бальною шкалою, де «2» - незадовільно; «3» - задовільно; «4» - добре; 

«5» - відмінно. 

Підсумковий контроль у вигляді заліку проводиться у вигляді складання 

звіту і оцінюється відповідно до шкали оцінювання знань студентів за ЄКТС  
Шкала в балах Національна шкала Шкала ЄКТС 

90-100 балів 5 «відмінно» А 

83-89 балів 4 «дуже добре» В 

76-82 балів 4 «добре» С 

67-75 бали 3 «задовільно» D 

60-67 бали 3 «достатньо» Е 

35-59 балів 2 «незадовільно» FX 

1-34 бали 2 «неприйнятно» F 

 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ 

НАВЧАННЯ 

У процесі викладання навчальної дисципліни для активізації навчально-

пізнавальної діяльності студентів передбачене застосування як активних, так і 

інтерактивних навчальних технологій, серед яких: робота в малих групах, 

презентації, демонстрації. 

Діагностика (моніторинг і перевірка) результатів навчання здійснюється 

шляхом виконання студентами: 

1) усного опитування; 

2) виконання завдань за комп`ютером; 

3) письмового контролю; 

4) підсумкового заліку у вигляді звіту. 
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Змістовий модуль І.  

Організація даних та програм.  

Тема 1, 2. Інструктаж по техніці безпеки.  

Вивчення роботи в інтегрованому середовищі C++. 

Інструктаж по техніці безпеки. Інтегроване середовище C++. Прийоми роботи в 

інтегрованому середовищі C++. 
 

Тема 3,4. Створення лінійних алгоритмів та їх програмування 

Розробка лінійного алгоритму. Кодування лінійного алгоритму. 

 
Тема 5, 6. Розробка та кодування розгалужених алгоритмів. 

Розробка розгалужених алгоритмів. Кодування розгалужених алгоритмів. 
 

Тема 7, 8. Розробка та написання програм циклічних алгоритмів. 
Розробка циклічних алгоритмів. Кодування циклічних алгоритмів. 

 
Тема 9, 10. Розробка алгоритмів та написання програм табулювання функції. 

Розробка алгоритмів табулювання функції. Кодування алгоритмів табулювання 

функції. 
 

Тема 11, 12. Розробка алгоритмів та написання програм обробки  

одновимірних масивів. 

Розробка алгоритмів обробки одновимірних масивів. Кодування алгоритмів 

обробки одновимірних масивів. 
 

Тема 13, 14. Розробка алгоритмів та написання програм обробки 

багатовимірних масивів. 

Розробка алгоритмів обробки багатовимірних масивів. Кодування алгоритмів 

обробки багатовимірних масивів. 
 

Тема 15, 16. Розробка алгоритмів та написання програм для обробки  

рядкових величини. 
Розробка алгоритмів обробки текстів. Кодування алгоритмів обробки текстів. 

 
Тема 17, 18. Розробка алгоритмів та написання програм для опрацювання  

даних у структурах. 
Розробка алгоритмів обробки даних у структурах. Кодування алгоритмів 

обробки даних у структурах. 
 

Тема 19, 20. Розробка алгоритмів та написання програм  

запису та зчитування даних у файл. 

Розробка алгоритмів обробки даних у файлах. Кодування алгоритмів обробки 

даних у файлах. 
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Змістовий модуль ІІ.  

Об`єктно-орієнтований аналіз та проектування 

Тема 21, 22. Класи та об`єкти в С++.  

Розробка алгоритмів та написання програм на використання класів. Кодування 

алгоритмів на використання класів. 
 

Тема 23, 24. Класи та об`єкти в С++.  

Розробка алгоритмів та написання програм на використання класів. Кодування 

алгоритмів на використання класів. 

 

Тема 25, 26. Успадкування класів. Розробка алгоритмів та  

написання програм на використання класів. 

Розробка алгоритмів та написання програм на успадкування класів. Кодування 

алгоритмів на успадкування класів. 

 

Тема 27, 28. Успадкування класів. Розробка алгоритмів та  

написання програм на використання класів. 

Розробка алгоритмів та написання програм на успадкування класів. Кодування 

алгоритмів на успадкування класів. 

 

Тема 29, 30. Віртуальні класи. Розробка алгоритмів та  

написання програм на використання віртуальних класів. 

Розробка алгоритмів та написання програм на використання віртуальних класів. 

Кодування алгоритмів на використання віртуальних класів. 

 

Тема 31, 32. Віртуальні класи. Розробка алгоритмів та  

написання програм на використання віртуальних класів. 

Розробка алгоритмів та написання програм на використання віртуальних класів. 

Кодування алгоритмів на використання віртуальних класів. 

 

Тема 33, 34. Поліморфізм. Розробка алгоритмів та  

написання програм на використання класів. 

Розробка алгоритмів та написання програм на використання класів. Кодування 

алгоритмів на використання класів. 

 

Тема 35, 36. Поліморфізм. Розробка алгоритмів та  

написання програм на використання класів. 

Розробка алгоритмів та написання програм на використання класів. Кодування 

алгоритмів на використання класів. 

 

Тема 37, 38. Шаблони функцій. Розробка алгоритмів та  

написання програм на використання шаблонів функцій. 
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Розробка алгоритмів та написання програм на використання шаблонів функцій. 

Кодування алгоритмів на використання шаблонів функцій. 

 

Тема 39, 40. Шаблони класів. Розробка алгоритмів та  

написання програм на використання шаблонів класів. 

Розробка алгоритмів та написання програм на використання шаблонів класів. 

Кодування алгоритмів на використання шаблонів класів. 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

Тематика практичних робіт 

№ 

з/п 
Назва теми 

К-ть 

годин 

 Змістовий модуль І. Організація даних та програм.  

1, 2 Інструктаж по техніці безпеки. Вивчення роботи в інтегрованому 

середовищі C++. 
2 

3, 4 Створення лінійних алгоритмів та їх програмування 2 

5, 6 Розробка та кодування розгалужених алгоритмів. 2 

7, 8 Розробка та написання програм циклічних алгоритмів. 2 

9, 10 Розробка алгоритмів та написання програм табулювання функції. 2 

11, 12 Розробка алгоритмів та написання програм обробки одновимірних 

масивів. 
2 

13, 14 Розробка алгоритмів та написання програм обробки багатовимірних 

масивів. 
2 

15, 16 Розробка алгоритмів та написання програм для обробки рядкових 

величини. 
2 

17, 18 Розробка алгоритмів та написання програм для опрацювання даних у 

структурах. 
2 

19, 20 Розробка алгоритмів та написання програм запису та зчитування 

даних у файл. 
2 

 Разом за модулем 1 40 

 Змістовий модуль ІІ. Об`єктно-орієнтований аналіз та 

проектування 
 

21, 22 Класи та об`єкти в С++. Розробка алгоритмів та написання програм 

на використання класів. 
2 

23, 24 Класи та об`єкти в С++. Розробка алгоритмів та написання програм 

на використання класів. 
2 

25, 26 Успадкування класів. Розробка алгоритмів та написання програм на 

використання класів. 
2 

27, 28 Успадкування класів. Розробка алгоритмів та написання програм на 

використання класів. 
2 
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29, 30 Віртуальні класи. Розробка алгоритмів та написання програм на 

використання віртуальних класів. 
2 

31, 32 Віртуальні класи. Розробка алгоритмів та написання програм на 

використання віртуальних класів. 
2 

33, 34 Поліморфізм. Розробка алгоритмів та написання програм на 

використання класів. 
2 

35, 36 Поліморфізм. Розробка алгоритмів та написання програм на 

використання класів. 
2 

37, 38 Шаблони функцій. Розробка алгоритмів та написання програм на 

використання шаблонів функцій. 
2 

39, 40 Шаблони класів. Розробка алгоритмів та написання програм на 

використання шаблонів класів. 
2 

 Разом за модулем 2 40 

 Разом 80 

 

Тематика самостійних робіт 

№ 

з/п 
Назва теми 

К-ть 

годин 

 Змістовий модуль І. Організація даних та програм.  

1 
Тема 2. Вивчення роботи в інтегрованому середовищі C++. 

Походження та розвиток мови С++. Технології програмування. 

Середовища програмування мовою С++. 

6 

2 Тема 4. Створення лінійних алгоритмів та їх програмування. 

Стандартні математичні функції та процедури мови С++. 
6 

3 Тема 7. Розробка та написання програм циклічних алгоритмів. 

Переривання циклу. Вкладені цикли. 
6 

4 

Тема 9. Розробка алгоритмів та написання програм табулювання 

функції. 

Процес виклику підпрограми. Програмний стек. Випереджальне 

оголошення процедур і функцій. Зовнішні процедури і функції. 

Стандартна бібліотека мови С++. Стандартні процедури і функції. 

6 

5 

Тема 12. Розробка алгоритмів та написання програм обробки 

одновимірних масивів. 

Сортування методом вибору. Швидке сортування методом Хоара. 

Сортування методом злиття.  

6 

6 

Тема 13. Розробка алгоритмів та написання програм обробки 

багатовимірних масивів. 

Двовимірні масиви в задачах лінійної алгебри: множення матриць, 

обчислення визначника квадратної матриці. 

6 

7 
Тема 15. Розробка алгоритмів та написання програм для обробки 

рядкових величини. 

Функції для опрацювання рядків. Криптографічні задачі. 

6 
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8 
Тема 17. Розробка алгоритмів та написання програм для опрацювання 

даних у структурах. 

Опрацювання даних у структурах. Способи її опису. 

6 

9 

Тема 19. Розробка алгоритмів та написання програм запису та 

зчитування даних у файл. 

Опрацювання помилок введення-виведення. Стандартні текстові 

файли INPUT та OUTPUT. Системні операції з файлами. Буферизація 

даних. 

6 

 Разом за модулем 1 54 

 Змістовий модуль ІІ. Об`єктно-орієнтований аналіз та 

проектування 
 

10 

Тема 21. Класи та об`єкти в С++. Розробка алгоритмів та написання 

програм на використання класів. 

Класифікація об`єктної моделі. Важливість і проблеми класифікації. 

Засоби розробки класів. 

8 

11 
Тема 25. Успадкування класів. Розробка алгоритмів та написання 

програм на використання класів. 

Використанная простого відкритого і закритого успадкування. 

8 

12 Тема 29. Віртуальні класи. Розробка алгоритмів та написання програм 

на використання віртуальних класів. 
8 

13 

Тема 33. Поліморфізм. Розробка алгоритмів та написання програм на 

використання класів. 

Порівняння поліморфізму в функціональному та об’єктно-

орієнтованому програмуванні. 

8 

14 Тема 37. Шаблони функцій. Розробка алгоритмів та написання 

програм на використання шаблонів функцій. 
8 

15 Тема 39. Шаблони класів. Розробка алгоритмів та написання програм 

на використання шаблонів класів. 
6 
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