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2. Анотація до дисципліни 
 

Навчальна дисципліна “Базові методології та технології програмування” забезпечує здобуття студентами важливої компетентності – 
структур(ова)ної, процедурної, модульної й об’єктної алгоритмізації та програмування, реалізацію прикладного програмного забезпечення з 
текстовим інтерфейсом користувача. В межах першої з перелічених парадигм програмування алгоритми і, відповідно, програми 
представляються з використанням трьох типів структур керування (базових алгоритмічних конструкцій): послідовне виконання дій, 
розгалуження і повторення. Таким чином, як парадигма імперативного програмування, структур(ова)не програмування є ядром всіх наступних 
парадигм: процедурного, модульного, об’єктного та ін. Тож надалі реалізація обчислювальних процесів здійснюється у вигляді окремих 
програмних одиниць – модулів –  та їх використанні в інших програмах з передачею даних, необхідних для обчислювального процесу. Тобто 
під час вивчення цієї освітньої компоненти ОПП “Комп’ютерна інженерія” здобувачі вищої освіти опанують проектування й розроблення 
програмного забезпечення у вигляді групи автономних модулів, кожен із яких має чітке призначення й інтерфейс.   
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В процесі опанування структурного й процедурного програмування реалізація цих методологій здійснюється з використанням мови 
програмування С (ISO/IEC 9899:2018) у вільному кросплатформовому середовищі розроблення програм Code::Blocks (the open source, cross 
platform, free C, C++ and Fortran IDE) https://www.codeblocks.org/. Модульна методологія – модулі, абстрактні типи даних (об’єкти) – 
реалізується мовою програмування С++ (ISO/IEC 14882:2020) у Code::Blocks IDE з використанням системи контролю версій GitHub 
(https://github.com/odorenskyi). Означене забезпечує формування у здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні знань, розуміння 
і вмінь ефективного застосування методів, технологій і засобів модульного й об’єктного програмування, у т. . модульного тестування. 

Навчальна дисципліна “Базові методології та технології програмування” забезпечує набуття й формування у здобувачів вищої освіти на 
першому (бакалаврському) рівні ґрунтовних знань, розуміння і вмінь ефективного застосування методів, методик, технологій і засобів 
структур(ова)ної, процедурної, модульної й об’єктної алгоритмізації й програмування, а також тестування як алгоритмів, так і розроблених 
програмних засобів. Відповідно означене є предметом навчальної дисципліни “Базові методології та технології програмування” як освітньої 
компоненти ОП “Комп’ютерна інженерія”. 

  

3. Мета і завдання дисципліни 
 

Метою викладання навчальної дисципліни “Базові методології та технології програмування” є формування у здобувачів вищої освіти 

ґрунтовного уявлення, усталених знань, розуміння парадигми імперативного програмування, методів і технологій структур(ова)ної, 

процедурної, модульної й об’єктної алгоритмізації та програмування, набуття практичних навичок реалізації програмних засобів розв’язування 

обчислювальних задач шляхом синтезу алгоритмів, їх тестування й реалізації мовами програмування С (ISO/IEC 9899:2018), 

С++ (ISO/IEC 14882:2020) з використанням сучасних кросплатформових технологій і середовищ розроблення програм. 

Завданнями навчальної дисципліни є набуття здобувачами вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні таких здатностей:  

– Z1 абстрактно мислити, аналізувати й синтезувати задля створення алгоритмічного та програмного забезпечення розв’язку 

обчислювальних задач; 

– Z3 застосовувати знання у практичних ситуаціях, а саме синтезу й тестування обчислювальних алгоритмів, реалізації прикладних 

програмних засобів комп’ютерної техніки, реалізації системного тестування програм, а також реалізації ІТ-проектів з реалізації програмних 

модулів і/або модульного програмного забезпечення; 

– Z8 працювати в команді під час колективної реалізації програмного забезпечення складних систем, прикладного програмного 

забезпечення, ІТ-проєктів; 

– P2 використовувати сучасні методи і мови програмування для розроблення алгоритмічного та програмного забезпечення, виконання 

структурної, функціональної (об’єктної) декомпозиції задач та синтезу головних і допоміжних алгоритмів (підалгоритмів), реалізації 

програмних модулів та модульних програмних засобів мовами програмування С, С++ у кросплатформовому Code::Blocks IDE; 

– P3 створювати прикладне програмне забезпечення у вільному кросплатформовому середовищі розроблення програм Code::Blocks, 

застосовуючи сучасні С та С++, а також систему контролю версій GitHub (https://github.com/odorenskyi). 

 

4. Формат дисципліни 

Для денної форми навчання викладання  курсу  передбачає для  засвоєння дисципліни традиційні  лекційні  заняття  із  застосуванням  

електронних  презентацій, поєднуючи із лабораторними роботами; формат очний (offline / Face to face). 

Для заочної форми навчання – під час сесії формат очний (offline / Face to face), у міжсесійний період – дистанційний (online). 

 

https://www.codeblocks.org/
https://github.com/odorenskyi
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5. Результати навчання  

  У результаті вивчення навчальної дисципліни “Базові методології та технології програмування” студент буде:  

знати 
– N1 наукові положення, що лежать в основі функціонування комп’ютерних засобів, серед яких дефініції алгоритму, парадигми 

програмування, кросплатформовості, програми, компілятора, транслятора, мови програмування, теорему про структурування (Бема-
Якопіні), основні алгоритмічні структури й їх практичну реалізацію; структур(ова)ний підхід до проектування алгоритмів; критерії 
якості програмного забезпечення; властивості й способи опису алгоритмів, методи тестування алгоритмів і програмних засобів; методи 
абстрагування, інкапсуляції, дефініції модуля; сутність, методологія, порядок (алгоритм) реалізації модульного проектування 
програмних засобів; метод функціональної декомпозиції; стадії створення модульного програмного забезпечення; методологію 
модульного проектування ПЗ; технологію модульного програмування;  способи й нотації документування архітектури й алгоритмів 
програмного забезпечення; метод тестування ПЗ, його види й рівні (класифікація за рівнем деталізації програмного засобу); підходи до 
системного й модульного тестування ПЗ, тестові артефакти та способи їх документування, види тест-кейсів за очікуваним результатом; 

– N3 новітні технології в галузі комп’ютерної інженерії, мови програмування С, С++; стандарти кодування символьної інформації, 
зокрема Unicode (UTF 32, 16, 8); 

– N5 основи управління ІТ-проектами; 
– N2 аспекти проведення експериментів, збирання даних в комп’ютерних системах; 
– N4 вплив технічних рішень в різних контекстах; 

вміти 
– N6 застосовувати знання для ідентифікації, формулювання і розв’язування технічних задач спеціальності, використовуючи методи, що 

є найбільш придатними для досягнення поставлених цілей під час реалізації прикладного програмного забезпечення мовами 
програмування С/С++; 

– N7 розв’язувати задачі аналізу й синтезу засобів, характерних для спеціальності, зокрема здійснювати аналіз та виконувати перевірки 
обчислювальних алгоритмів, реалізовувати метод покрокової фіксації динамічного стану алгоритма на заданому тесті; синтезувати й 
формально представляти вербальним, графічним та іншими способами структур(ова)ні алгоритми розв’язування обчислювальних 
задач; розробляти лінійні, розгалужені алгоритми, алгоритми з повторенням (циклами) на основі структур(ова)ного підходу; 
створювати алгоритми оброблення масивів даних та символьної  інформації у кодуваннях ASCII, ANSI (СР1251), Unicode (UTF 32, 16, 
8); синтезувати алгоритми створення й оброблення однозв’язних списків як даних динамічної структури; реалізовувати розроблені та 
формально представлені алгоритми мовою програмування С у кросплатформовому С::В IDE; розв’язувати задачі аналізу й синтезу 
програмних засобів, застосовуючи мови програмування С й С++, кросплатформове середовище розроблення програмних засобів 
Code::Blocks, систему контролю версій GitHub; 

– N10 розробляти програмне забезпечення для вбудованих і розподілених застосувань, мобільних і гібридних систем, розраховувати, 
експлуатувати, типове для спеціальності обладнання; 

– N13 ідентифікувати, класифікувати та описувати роботу комп’ютерних систем та їх компонентів;  
– N14 поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію діяльності для вирішення завдань спеціальності з 

урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та виробничих інтересів; 
– N15 виконувати експериментальні дослідження за професійною тематикою; 
– N11 здійснювати пошук інформації в різних джерелах для розв’язання задач комп’ютерної інженерії в частині програмної реалізації 

проектних рішень з використанням стандартних та/або існуючих програмних модулів С/С++; 



– N12 ефективно працювати як індивідуально, так і у складі команди, реалізовуючи програмне забезпечення або його компоненти 
(програмні модулі) в межах ІТ-проекту; 

– N16 оцінювати отримані результати та аргументовано захищати прийняті рішення шляхом тестування запропонованих алгоритмів і 
системного тестування реалізованого програмного забезпечення; 

– N9 застосовувати знання технічних характеристик, конструктивних особливостей, призначення і правил експлуатації програмно-
технічних засобів комп’ютерних систем для вирішення технічних задач спеціальності; 

– N8 системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування нових ідей під час синтезу алгоритмів та реалізації ПЗ; 
володіти соціальними навичками (Soft Skills): 

– N17 спілкування усно та письмово з професійних питань українською мовою і однією з іноземних мов;  
– N18 використання ІТ та для ефективного спілкування на професійному та соціальному рівнях; 
– N19 адаптування до нових ситуацій, обґрунтування, приймання та реалізація у межах компетенції рішень; 
– N20 усвідомлення необхідності навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань, 

удосконалення креативного мислення; 
– N21 якісне виконання роботи та досягнення поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики. 

 

6. Обсяг дисципліни 
 

Вид роботи Кількість годин, очна 

Лекції 56 

Лабораторні заняття 42 

Самостійна робота 112  

Разом 210 

 

7. Ознаки дисципліни 
 

Рік 

викладання 

Курс 

(рік навчання) 
Семестр Спеціальність 

Кількість 

кредитів / 

годин 

Кількість 

змістовних 

модулів 

Вид 

підсумкового 

контролю 

Нормативна / 

вибіркова 

 

2021-2022 
 

І 1-2 
123 Комп’ютерна 

інженерія 
7 / 210 4 

залік, 

екзамен 
нормативна 

 

 

8. Пререквізити 

Навчальна дисципліна “Базові методології та технології програмування” викладається на першому курсі навчання на ОПП “Комп’ютерна 

інженерія” (семестри 1–2), тому її підґрунтям є питання, визначені освітніми програми закладів загальної середньої освіти. Тож ефективність 

засвоєння змісту цієї освітньої компоненти істотно підвищиться, якщо студент попередньо актуалізує теоретико-практичний матеріал 

загальноосвітнього вибірково-обов’язкового предмету “Інформатика (рівень стандарту)”. Разом з тим, у другому (весняному) семестрі 

навчальна дисципліна ґрунтується на матеріалі цієї освітньої компоненти першого (осіннього) семестру та навчальних дисциплін “Soft skіlls”, 

“Основи комп'ютерних технологій (CS50)”. 



9. Технічне й програмне забезпечення / обладнання 

Для викладання навчальної дисципліни застосовується матеріально-технічна база кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення: 

мультимедійний проектор Epson EB-X41, спеціалізовані комп’ютерні лабораторії з персональними комп’ютерами Athlon II 215x2 (10 шт.), 

Athlon 2.4, (15 шт.), AMD Semprom LE-1150 (18 шт.), AMD Duron 1,2 GHz (15 шт.), OpenOffice версії 4.1.7 (ліцензія LGPL), Google Chrome 

версії 80.0.3987.162 (ліцензія EULA), вільне кросплатформове середовище розроблення ПЗ Code::Blocks версії 20.03 (ліцензія GNU GPLv3), 

відкрита бездротова мережа Wi-Fi, вільний доступ до Інтернету. 
 

10. Політика курсу 

Організація освітнього процесу. Учасники освітнього процесу повинні дотримуватися вимог Положення про організацію освітнього 

процесу ЦНТУ, Кодексу академічної доброчесності ЦНТУ, Положення про дотримання академічної доброчесності НПП та здобувачами вищої 

освіти,  інших нормативних актів університету http://www.kntu.kr.ua/?view=univer&id=4.  

Академічна доброчесність. Очікується, що здобувачі дотримуватимуться Кодексу академічної доброчесності ЦНТУ 

http://www.kntu.kr.ua/doc/dobro.pdf, усвідомлюючи наслідки порушення правил академічної доброчесності. 

Відвідування занять є невід’ємною складовою очної форми навчання. Очікується, що здобувачі братимуть активну участь у лекційних і 

лабораторних заняттях курсу. Пропущені заняття повинні бути відпрацьовані не пізніше, ніж за тиждень до екзаменаційно-залікової сесії. 

Поведінка на заняттях. Недопустимими є списування, плагіат, несвоєчасне виконання завдань та самостійної роботи, пасивність під час 

лекційних, лабораторних, консультаційних занять. Завдання лабораторних робіт виконуються студентом аудиторно (в комп’ютерній лабораторії 

згідно з розкладом занять) під керівництвом викладача, при цьому виконуючи порядок виконання завдань лабораторних робіт, який міститься у 

методичних рекомендаціях до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни “Базові методології та технології програмування”. 

Виконання самостійної роботи. Студенти повинні виконувати завдання СРС у визначений термін із обов’язковим обговоренням і 

представленням результатів на консультаціях. Є недопустимим прострочення реченця виконання СРС або неявка на консультації без поважних 

причин. В межах СРС студент зобов’язаний готуватися до лабораторних занять, використовуючи методичні рекомендації для самопідготовки 

до виконання завдань лабораторних робіт з навчальної дисципліни “Базові методології та технології програмування”. 
 

11. Навчально-методична карта дисципліни 
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 Тема, основні питання  

(розкривають зміст і є орієнтирами  

для підготовки до модульного  

і підсумкового контролю) 

Форма  

діяльності 

(заняття) 

/формат 

Матеріали 

Література, 

інформаційні 

ресурси 

Завдання,  

обсяг годин 

Вага 

оцінки 

Термін 

виконання 

 

СЕМЕСТР І (осінній) 
 

 

Змістовний модуль І. ТЕОРЕТИЧНИЙ БАЗИС МЕТОДОЛОГІЇ СТРУКТУР(ОВА)НОЇ АЛГОРИТМІЗАЦІЇ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ПРОГРАМУВАННЯ 

 

1 

За 

розкладом 

занять,  

2 год. 

Тема 1 Формалізація та алгоритмізація 

обчислювальних задач і процесів. Етапи розв’язування 

обчислювальних задач. Методика алгоритмізації задач. 

Поняття і властивості алгоритму. Способи опису 

Лекція / 

Face to face 
Презентація 7–9, 15, 17  

Поглиблено опрацювати матеріал 

теми 1.  

Самостійно виконати завдання 

СРС 1. 

5 
Навчальний 

тиждень 1 

http://www.kntu.kr.ua/?view=univer&id=4
http://www.kntu.kr.ua/doc/dobro.pdf
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 Тема, основні питання  

(розкривають зміст і є орієнтирами  

для підготовки до модульного  

і підсумкового контролю) 

Форма  

діяльності 

(заняття) 

/формат 

Матеріали 

Література, 

інформаційні 

ресурси 

Завдання,  

обсяг годин 

Вага 

оцінки 

Термін 

виконання 

(представлення) алгоритмів. Методи перевірки 

(трасування) обчислювальних алгоритмів. 
1  год. 

2 

За 

розкладом 

занять,  

4 год. 

Лабораторна робота № 1 Формальна перевірка 

структурних алгоритмів розв’язування обчислювальних 

задач. Формальне тестування обчислювальних алгоритмів 

шляхом реалізації метода покрокової фіксації динамічного 

стану алгоритму на заданому тесті. 

Лабораторне 

заняття / 

Face to face 

Методичні 

рекомендації 

7–9,  

15, 17 

Самостійно опрацювати 
теоретико-практичні питання: 
аналіз як метод наукового 
пізнання; поняття й властивості 
алгоритмів; методи тестування 
(перевірки) алгоритмів; 
методика побудови трасувальних 
таблиць та трасування алгоритмів. 
3 год. 

5 

За день до  

лаб. 

заняття  

(за  

розкладом  

занять) 

2 

За 

розкладом 

занять,  

2 год. 

Тема 2 Структур(ова)на алгоритмізація задач та 

формальне подання алгоритмів. Структур(ова)на 

алгоритмізація обчислювальних задач. Теорема Бема-

Якопіні (про структурування). Базові алгоритмічні 

(управляючі) структури. Метод покрокової деталізації. 

Способи формального представлення (опису) алгоритмів. 

Блок-схема як графічна модель алгоритма. Стандарти і 

правила виконання блок-схем. Структур(ова)ний підхід до 

побудови алгоритмів.  

Лекція / 

Face to face 
Презентація 

7–9, 15,  

17 

Поглиблено опрацювати матеріал 

теми 2. 

Самостійно виконати завдання 

СРС 2.1–2.3. 

1 год. 

5 
Навчальний 

тиждень 2 

3 

За 

розкладом 

занять,  

2 год. 

Тема 3 Методологія структур(ова)ного програмування. 
Поняття мови програмування, процесу програмування, 

компілятора, ПЗ. Критерії (характеристики) якості ПЗ. 

Сутність і призначення інтерфейсу користувача ПЗ. 

Сутність і мета процесу тестування ПЗ. Системне 

тестування ПЗ. Тестові артефакти. Склад тест-сьюта і 

структура тест-кейса. Документування процесу тестування 

ПЗ. Процедурно-орієнтований підхід до реалізації ПЗ.  

Лекція / 

Face to face 
Презентація 2, 3, 7 8 

Поглиблено опрацювати матеріал 

теми 3. 

Самостійно виконати завдання 

СРС 2.4–2.5. 

1 год. 

5 
Навчальний 

тиждень 3 

4 

За 

розкладом 

занять,  

4 год. 

Лабораторна робота № 2 Структурна алгоритмізація 

обчислювальних задач і процесів. Побудова й формальне 

представлення структур(ова)них алгоритмів розв’язування 

обчислювальних задач на основі структурного  

підходу до синтезу алгоритмів. 

Лабораторне 

заняття / 

Face to face 

Методичні 

рекомендації 
2, 3, 7 8 

Самостійно опрацювати теоретико-
практичні питання: абстрагування, 
аналіз і синтез як теоретичні 
методи пізнання; етапи 
розв’язування обчислювальних 
задач; формалізація задач і 
процесів; методика алгоритмізації 
обчислювальних задач; теорема 
про структурування; базові 
алгоритмічні конструкції; метод 
покрокової деталізації; 
структур(ова)ний підхід до 
побудови алгоритмів; способи 

5 

За день до  

лаб. 

заняття  

(за  

розкладом  

занять) 
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 Тема, основні питання  

(розкривають зміст і є орієнтирами  

для підготовки до модульного  

і підсумкового контролю) 

Форма  

діяльності 

(заняття) 

/формат 

Матеріали 

Література, 

інформаційні 

ресурси 

Завдання,  

обсяг годин 

Вага 

оцінки 

Термін 

виконання 

формального представлення 
алгоритмів; правила виконання 
схемних моделей.    
3 год. 

4 

За 

розкладом 

занять,  

2 год. 

Тема 4 Формальне представлення алгоритмів мовами 

програмування. Вступ до С18. Мова програмування як 

формальний засіб запису алгоритмів. Регламентація мови 

програмування C: International Standard ISO/IEC 9899:2018. 

Абетка й лексеми С, ключові слова, ідентифікатори, 

константи (літерали) оператори й знаки пунктуації. 

Коментування у текстах, написаних мовою С. Базові типи 

даних С18: стандартні ідентифікатори, розмірність 

(байтність), діапазон значень. Структура функції С та 

синтаксис її запису. Заголовкові файли С18 та їх 

призначення. Технічні процеси конструювання ПЗ: 

препроцесинг (preprocessing), компіляція (compiling), 

зв’язування (linking). 

Лекція / 

Face to face 
Презентація 

1, 6, 7–8, 14, 

17, 19 

Поглиблено опрацювати матеріал 

теми 4. 

Самостійно виконати завдання 

СРС 3.1–3.2. 

1  год. 

5 
Навчальний 

тиждень 3 

5 

За 

розкладом 

занять,  

2 год. 

Тема 5 Програмна реалізація алгоритмічних конструкцій 

послідовного виконання операцій. Cинтаксис операторів С18 

та оголошення змінних базових типів С18. Оператори 

присвоєння і арифметичних операцій, явне і неявне 

перетворення типів даних С18. Пріоритет і асоціативність 

операцій C18. Ініціалізація змінних С18 константними 

значеннями. Форматоване виведення та виведення даних 

стандартними функціями С18. Методика програмної 

реалізації лінійних алгоритмів мовою С у C::B IDE. Мета й 

методологічні засади оптимізації коду С18.  

Лекція / 

Face to face 
Презентація 

1, 6, 7–8, 14, 

17, 19 

Поглиблено опрацювати матеріал 

теми 5. 

Самостійно виконати завдання 

СРС 3.3–3.6. 

 1 год. 

5 
Навчальний 

тиждень 4 

6 

За 

розкладом 

занять,  

4 год. 

Лабораторна робота № 3 Програмна реалізація 

симетричного алгоритму шифрування підстановками. 

Застосування вільного кросплатформового середовища 

Code::Blocks (GNU GCC Compiler) для створення 

застосунків ОС Windows 7 / 8.x / 10, або Linux 32- / 64-bit, 

або Mac OS X із вихідного коду, написаного мовою 

програмування С (ISO/IEC 9899:2018), а також системного 

тестування програмного забезпечення за допомогою тест-

кейсів. 

Лабораторне 

заняття / 

Face to face 

Методичні 

рекомендації 
1, 19 

Самостійно опрацювати 
теоретико-практичні питання: 
концептуальні поняття про 
лексику, прагматику, синтаксис та 
семантику мови програмування С; 
технічні процеси конструювання 
програмних засобів (ехе-файлів) з 
вихідного коду програми: 
препроцесинг (preprocessing), 
компіляція (compiling), 
зв’язування (linking);методика 
застосування Code::Blocks IDE для 
створення застосунків ОС 
Windows, Linux, Mac OS; мета, 
метод та методика системного 

5 

За день до  

лаб. 

заняття  

(за  

розкладом  

занять) 
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 Тема, основні питання  

(розкривають зміст і є орієнтирами  

для підготовки до модульного  

і підсумкового контролю) 

Форма  

діяльності 

(заняття) 

/формат 

Матеріали 

Література, 

інформаційні 

ресурси 

Завдання,  

обсяг годин 

Вага 

оцінки 

Термін 

виконання 

тестування програмних засобів за 
допомогою тест-кейсів.  3 год. 

6 

За 

розкладом 

занять,  

2 год. 

Тема 6 Програмна реалізація алгоритмічних (управляючих) 

структур розгалуження. Управляючі оператори С18: 

розгалуження. Операції з булевим результатом. Оператор 

множинного вибору. Оператори передачі керування break, 

continue та унарний оператор sizeof. 

Лекція / 

Face to face 
Презентація 

1, 6, 14, 17, 

19 

Поглиблено опрацювати матеріал 

теми 6. 

Самостійно виконати завдання 

СРС 3.7–3.8. 

 1 год. 

5 
Навчальний 

тиждень 6 

7 

За 

розкладом 

занять,  

2 год. 

Тема 7 Програмна реалізація алгоритмічних (управляючих) 

структур повторення – цикли С18. Логічні операцїї та їх 

вирази у С18. тераційні цикли: оператори циклів з 

післяумовою do.. while, з передумовою while. перації 

інкременту й декременту С18, їх постфіксна і префіксна 

форми. еалізація арифметичних циклів: оператор for. 

икористання операторів передачі керування break та 

continue у циклах С18. 

Лекція / 

Face to face 
Презентація 

1, 6,  

14, 17, 19 

Поглиблено опрацювати матеріал 

теми 7. 

Самостійно виконати завдання 

СРС 3.9–3.11. 

 1 год. 

5 
Навчальний 

тиждень 7 

 

Змістовний модуль ІІ. ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ ОБРОБЛЕННЯ БАЗОВИХ СТРУКТУР ДАНИХ 

 

8 

За 

розкладом 

занять,  

2 год. 

Тема 8 Програмна реалізація допоміжних алгоритмів – 

функції C18. Методологія процедурного програмування та 

процедурно-орієнтований стиль реалізації ПЗ. оняття 

підпрограми як програмної реалізації допоміжного 

алгоритму. ункції С18: призначення, структура й синтаксис 

запису (оголошення). иди функцій С: з і/або без параметрів, 

з і/або без повернення результату. ормальні й фактичні 

параметри (аргументи) функцій С18. рототип функції С18: 

призначення і синтаксис запису. бласть видимості даних 

функцій С18: локальні та глобальні змінні. 

Лекція / 

Face to face 
Презентація 

1, 6, 14, 17, 

19 

Поглиблено опрацювати матеріал 

теми 8. 

Самостійно виконати завдання 

СРС 4.1–4.5. 

 1 год. 

5 
Навчальний 

тиждень 8 

8 

За 

розкладом 

занять,  

4 год. 

Лабораторна робота № 4 Програмна реалізація 

лінійних алгоритмічних конструкцій. Розроблення 

лінійних алгоритмів розв’язування обчислювальних 

задач, їх формального представлення мовою 

програмування С (ISO/IEC 9899:2018) та реалізації 

програмного забезпечення у вільному 

кросплатформовому інтегрованому середовищі 

Code::Blocks (GNU GCC Compiler). 

Лабораторне 

заняття / 

Face to face 

Методичні 

рекомендації 
1, 6, 19 

Самостійно опрацювати 
теоретико-практичні питання: 
методологія структурного 
програмування; поняття й сутність 
базової алгоритмічної конструкції 
послідовного виконання дій 
(інструкцій); поняття і склад 
лінійного алгоритму; основи мови 
програмування С (ISO 9899:2018): 
абетка та лексична структура 
мови; ідентифікатори, 
зарезервовані слова (стандартні 
ідентифікатори), літерали 
(константи) і синтаксис їх запису; 

5 

За день до  

лаб. 

заняття  

(за  

розкладом  

занять) 



Т
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ь
 

Ч
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, 
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г
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д
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н

 Тема, основні питання  

(розкривають зміст і є орієнтирами  

для підготовки до модульного  

і підсумкового контролю) 

Форма  

діяльності 

(заняття) 

/формат 

Матеріали 

Література, 

інформаційні 

ресурси 

Завдання,  

обсяг годин 

Вага 

оцінки 

Термін 

виконання 

структура програми; стандартні 
(базові) цілі й дійсні типи даних 
(змінних): призначення, об’єм 
пам’яті (байт), діапазон значень; 
синтаксис оголошення (опису) 
змінних; оператор присвоєння і 
його операнди; оператори 
консольного введення та 
виведення даних; оператори 
арифметичних операцій, типи їх 
операндів та результату;  
пріоритет і асоціативність 
операцій; мета та метод 
системного тестування 
програмних засобів.  3 год. 

9 

За 

розкладом 

занять,  

2 год. 

Тема 9 Структуровані (складові) типи даних C18. Поняття 

масива як структури даних, елемента масива та його 

індексу. Синтаксис запису (оголошення) одновимірних 

масивів С18. Ініціалізація масивів під час оголошення. 

ндексування елементів масиву. Ініціалізація й виведення 

масивів. етоди оброблення масивів даних з використанням 

арифметичних та ітераційних циклів. 

Лекція / 

Face to face 
Презентація 

1, 6, 14, 17, 

19 

Поглиблено опрацювати матеріал 

теми 9. 

Самостійно виконати завдання 

СРС 4.6–4.7. 

 1 год. 

5 
Навчальний 

тиждень 9 

10 

За 

розкладом 

занять,  

4 год. 

Лабораторна робота № 5 Програмна реалізація 

алгоритмічних конструкцій розгалуження. Синтез 

розгалужених алгоритмів розв’язування обчислювальних 

задач та їх формального представлення мовою 

програмування С (ISO/IEC 9899:2018) задля реалізації 

прикладного програмного забезпечення у 

кросплатформовому Code::Blocks IDE. 

Лабораторне 

заняття / 

Face to face 

Методичні 

рекомендації 
1, 6, 19 

Самостійно опрацювати 
теоретико-практичні питання: 
оператори відношень, логічних 
операцій C18, їх пріоритет, 
асоціативність, вирази: порівняння 
==, !=, <, >, <=, >=; логічні 
множення &&, додавання ||, 
заперечення !, а також побітові 
множення &, додавання |, 
заперечення !, виключаюче АБО 
^; поняття розгалуженого 
алгоритму; управляючі оператори 
C18: розгалуження if; множинного 
вибору switch; призначення й 
синтаксис запису коментарів C. 
3 год. 

5 

За день до  

лаб. 

заняття  

(за  

розкладом  

занять) 

10 

За 

розкладом 

занять,  

2 год. 

Тема 10 Програмна реалізація багатовимірних масивів 

даних. Поняття багатовимірності масивів даних і їх 

представлення у пам’яті комп’ютера. Синтаксис опису 

(оголошення) багатовимірних масивів С18. Ініціалізація 

багатовимірних масивів даних та призначені ініціалізатори 

Лекція / 

Face to face 
Презентація 

1, 6, 14, 17, 

19 

Поглиблено опрацювати матеріал 

теми 10. 

Самостійно виконати завдання 

СРС 4.7–4.9. 

 1 год. 

5 
Навчальний 

тиждень 10 
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 Тема, основні питання  

(розкривають зміст і є орієнтирами  

для підготовки до модульного  

і підсумкового контролю) 

Форма  

діяльності 

(заняття) 

/формат 

Матеріали 

Література, 

інформаційні 

ресурси 

Завдання,  

обсяг годин 

Вага 

оцінки 

Термін 

виконання 

С18. Індексування елементів багатовимірних масивів. 

Методи оброблення багатовимірних масивів даних засобами 

С18. 

11 

За 

розкладом 

занять,  

2 год. 

Тема 11 Рядки С18 та стандарти кодування символьної 

інформації. Поняття рядка як змінної структурованого типу. 

интаксис оголошення рядків С18. ніціалізація, введення, 

виведення рядків засобами С18. перації над рядками: 

рядкові функції С18. одування символьної інформації: 

стандарти ASCII, ANSI, Unicode. собливості кодувань 

символів у ОС Windows, Linux. етоди оброблення 

символьних даних та рядків у кодуваннях CP866, CP1251 

(Windows-1251), UTF-8. 

Лекція / 

Face to face 
Презентація 15, 19 

Поглиблено опрацювати матеріал 

теми 11. 

Самостійно виконати завдання 

СРС 4.10. 

 1 год. 

5 
Навчальний 

тиждень 11 

12 

За 

розкладом 

занять,  

4 год. 

Лабораторна робота № 6 Програмна реалізація 

алгоритмічних конструкцій повторення. Розроблення 

циклічних алгоритмів розв’язування обчислювальних задач 

та їх формального представлення мовою програмування С 

(ISO/IEC 9899:2018) задля реалізації програмних засобів у 

вільному кросплатформовому Code::Blocks IDE. 

Лабораторне 

заняття / 

Face to face 

Методичні 

рекомендації 
1, 6, 19 

Самостійно опрацювати 

теоретико-практичні питання: 

оператори арифметичних та 

ітераційних циклів С: з 

післяумовою do…while; з 

передумовою while; з параметром 

for; операція комою (оператор-

кома); оператори передачі 

керування  break,  continue. 

1  год. 

5 

За день до  

лаб. 

заняття  

(за  

розкладом  

занять) 

12 

За 

розкладом 

занять,  

2 год. 

Тема 12 Структура С18 як комбінований тип даних. 

Поняття даних комбінованого типу та структура даних 

комбінованого типу. Синтаксис оголошення структур С18 і 

змінних цього типу.  Скалярні й структуровані типи членів 

структур С18. Ініціалізація змінних типу структури С18 під 

час їх оголошення. Доступ до членів (полів) структури С18.  

Ініціалізатори для структур С18. Масиви структур та 

вкладені структури. 

Лекція / 

Face to face 
Презентація 1, 19 

Поглиблено опрацювати матеріал 

теми 12. 

Самостійно виконати завдання 

СРС 5.1–5.3. 

1  год. 

5 
Навчальний 

тиждень 12 

13,  

14 

За 

розкладом 

занять,  

4 год. 

Тема 13 Динамічні структури даних. Динамічні структури 

даних. Список. Опис і створення елемента динамічного 

списка. Оброблення списків: формування (створення), 

обхід, знищення, вилучення елемента. Інші види 

динамічних структур даних і особливості їх оброблення. 

Лекція / 

Face to face 
Презентація 19 

Поглиблено опрацювати матеріал 

теми 13. 

Самостійно виконати завдання 

СРС 5.4–5.5. 

 1 год. 

5 
Навчальний 

тиждень 13 

14 

За 

розкладом 

занять,  

4 год. 

Лабораторна робота № 7 Програмна реалізація 

оброблення масивів даних та символьної інформації. 

синтезу алгоритмів оброблення масивів даних та 

символьної (текстової) інформації у кодуваннях UTF-8 

і CP866,  їх програмної реалізації мовою програмування 

Лабораторне 

заняття / 

Face to face 

Методичні 

рекомендації 
15, 19 

Самостійно опрацювати 
теоретико-практичні питання: 
стандарти представлення 
(кодування) символів: ASCII 
(American Standard Code for 
Information Interchange); кодові 

5 

За день до  

лаб. 

заняття  

(за  

розкладом  
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 Тема, основні питання  

(розкривають зміст і є орієнтирами  

для підготовки до модульного  

і підсумкового контролю) 

Форма  

діяльності 

(заняття) 

/формат 

Матеріали 

Література, 

інформаційні 

ресурси 

Завдання,  

обсяг годин 

Вага 

оцінки 

Термін 

виконання 

мовою програмування С (ISO/IEC 9899:2018) задля 

реалізації програмних засобів у вільному 

кросплатформовому Code::Blocks IDE. 

сторінки  CP-866,  CP-1251 
(Windows-1251); Unicode:  UTF-8,  
UTF-16,  UTF-32; теоретичні 
положення мови програмування 
С: функції з та без параметрів 
(аргументів); одно- і 
багатовимірні масиви даних; 
рядок як змінна структурованого 
типу даних; дані комбінованого 
типу: структури.   3 год. 

занять) 

 

СЕМЕСТР ІІ (весняний) 
 

 

Змістовний модуль IIІ. ТЕОРЕТИЧНИЙ БАЗИС МОДУЛЬНОГО ПРОГРАМУВАННЯ І ВСТУП ДО С++ 

 

1 

За 

розкладом 

занять,  

2 год. 

Тема 14 Життєвий цикл ПЗ та парадигма модульного 

програмування. Життєвий цикл ПЗ та його процеси: 

міжнародний стандарт ISO/IEC 12207; місце і сутність 

модульного програмування серед імперативних парадигм 

програмування; методологія модульного проектування ПЗ; 

технологія модульного програмування; методика 

тестування модулів ПЗ (модульне тестування, Unit Testing). 

Лекція / 

Face to face 
Презентація 

2 – 4, 10–12, 

17 

Поглиблено опрацювати матеріал 

теми 14. 

Самостійно виконати завдання 

СРС 6.1. 

1  год. 

2 

Навчальний 

тиждень 1 

Тема 15 Вступ до С++: лексичні поняття, типи  даних 

і стандартні потоки. Міжнародні стандарти ISO/IEC 

ISO/IEC 14882:2020; вільне кросплатформовоме 

середовище розроблення програм Code::Blocks; абетка, 

лексеми, літерали, оператори й знаки пунктуації С/С++; 

структура модульної програми С/С++; функції С/С++ як 

модулі: структура, прототип, формальні параметри, 

результат; базові (вбудовані) типи даних С/С++; змінні 

(об’єкти) та синтаксис їх оголошення; потокове виведення 

даних: об’єкт cout. 

Лекція / 

Face to face 
Презентація 5, 16, 18, 20 

Поглиблено опрацювати матеріал 

теми 15. 

Самостійно виконати завдання 

СРС 6.2. 

 1 год. 

2 

2 

За 

розкладом 

занять,  

2 год. 

Лабораторна робота № 8 Реалізація статичних 

бібліотек модулів лінійних обчислювальних процесів. 
Застосування теоретичних положень методології 

модульного програмування, реалізації метода 

функціональної декомпозиції задач, метода модульного 

(блочного) тестування, представлення мовою 

програмування С/С++ даних скалярних типів, 

арифметичних і логічних операцій, потокового введення й 

Лабораторне 

заняття / 

Face to face 

Методичні 

рекомендації 
5, 16, 18, 20 

Самостійно опрацювати: процеси 
реалізації ПЗ відповідно до 
ISO/IEC 12207; методологія 
модульного проектування ПЗ; 
технологія модульного 
програмування; метод модульного 
тестування (Unit Testing) ПЗ; 
процеси компіляції й компонування 
модульного ПЗ; положення С / С++ 

4 

За день до  

лаб. 

заняття  

(за  

розкладом  

занять) 
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 Тема, основні питання  

(розкривають зміст і є орієнтирами  

для підготовки до модульного  

і підсумкового контролю) 

Форма  

діяльності 

(заняття) 

/формат 

Матеріали 

Література, 

інформаційні 

ресурси 

Завдання,  

обсяг годин 

Вага 

оцінки 

Термін 

виконання 

виведення інформації, розроблення програмних модулів та 

засобів у кросплатформовому середовищі Code::Blocks 

(GNU GCC Compiler). 

тем 3–6; логічний склад модулів С / 
С++; порядок створення й 
використання модулів С / С++; 
технічні процеси конструювання 
(build) ПЗ: препроцесинг 
(preprocessing), компіляція 
(compiling), зв’язування (linking). 
4 год. 

2 

За 

розкладом 

занять,  

2 год. 

Тема 16 Введення даних та реалізація програмних 

модулів. Стандартне введення даних у стилі C; потокове 

введення даних: об’єкт cin; локалізація кодування текстової 

інформації в консолі Windows; стандартні математичні 

функції math.  / cmath; методика розроблення й 

використання модулів у Code::Blocks IDE: статичні 

бібліотеки та їх заголовкові файли. 

Лекція / 

Face to face 
Презентація 5, 16, 18, 20 

Поглиблено опрацювати матеріал 

теми 16. 

Самостійно виконати завдання 

СРС 6.3. 

 0,5 год. 

2 

Навчальний 

тиждень 2 
Тема 17 Препроцесорні директиви, макроси й 

макрооператори С++. Директиви #include, #define, 

#undef, #undef, #if, #ifdef, #ifndef, #error, #pragma; 

параметризовані макроси; препроцесорні макроси 

__FILE__, __LINE__, __DATE__, __TIME__, 

__TIMESTAMP__; макрооператор  #. 

Лекція / 

Face to face 
Презентація 5, 16, 18, 20 

Поглиблено опрацювати матеріал 

теми 17. 

Самостійно виконати завдання 

СРС 6.4. 

 0,5 год. 

2 

3 

За 

розкладом 

занять,  

2 год. 

Тема 18 Відношення та цикли C / С++. Префіксний та 

постфіксний інкремент і декремент; складові операції 

присвоювання; логічні операції та порівняння; цикли 

С/С++: з параметром for, з передумовою while, з 

післяумовою  do.. while. 

 

Лекція / 

Face to face 
Презентація 5, 16, 18, 20 

Поглиблено опрацювати матеріал 

теми 18. 

Самостійно виконати завдання 

СРС 6.5. 

 1 год. 

2 
Навчальний 

тиждень 3 

4 

За 

розкладом 

занять,  

4 год. 

Лабораторна робота № 9 Реалізація програмних 

модулів розгалужених та ітераційних обчислювальних 

процесів. Реалізація технології модульного програмування, 

застосування операторів С/С++ арифметичних, логічних, 

побітових операцій, умови, циклів та вибору під час 

розроблення статичних бібліотек, заголовкових файлів та 

програмних засобів у кросплатформовому середовищі 

Code::Blocks. 

Лабораторне 

заняття / 

Face to face 

Методичні 

рекомендації 
5, 16, 18, 20 

Самостійно опрацювати теоретико-

практичні питання: методологія 

модульного проектування ПЗ; 

технологія модульного 

програмування; положення С / С++ 

тем 4–6; методика розроблення 

статичних бібліотек і заголовкових 

файлів С / С++ у Code::Blocks та 

використання функцій з них під час 

реалізації модульного програмного 

забезпечення.  4 год. 

4 

За день до  

лаб. 

заняття  

(за  

розкладом  

занять) 

4 
За 

розкладом 

Тема 19 Логічні вирази й розгалуження C / С++. 
Пріоритет та осоціативність операцій C/C++; оператор 

розгалуження if; тернарний оператор ? :  (операція умови); 

Лекція / 

Face to face 
Презентація 5, 16, 18, 20 

Поглиблено опрацювати матеріал 

теми 19. 
2 

Навчальний 

тиждень 4 
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 Тема, основні питання  

(розкривають зміст і є орієнтирами  

для підготовки до модульного  

і підсумкового контролю) 

Форма  

діяльності 

(заняття) 

/формат 

Матеріали 

Література, 

інформаційні 

ресурси 

Завдання,  

обсяг годин 

Вага 

оцінки 

Термін 

виконання 

занять,  

2 год. 

оператори break та continue; оператор вибору switch. Самостійно виконати завдання 

СРС 7.1–7.2. 

2  год. 

5 

За 

розкладом 

занять,  

2 год. 

Тема 20 Складові типи C / С++. Одновимірні масиви: 

синтаксис їх оголошення, ініціалізація й використання; 

багатовимірні масиви: оголошення, ініціалізація й 

використання; масиви як параметри функцій або модулів; 

рядки як масиви даних символьного типу; функції 

оброблення рядків <cstring>;  вбудований рядковий тип 

string. 

Лекція / 

Face to face 
Презентація 18, 20 

Поглиблено опрацювати матеріал 

теми 20. 

Самостійно виконати завдання 

СРС 7.3. 

2  год. 

2 
Навчальний 

тиждень 5 

6 

За 

розкладом 

занять,  

2 год. 

Тема 21 Cтруктури С++. Синтаксис запису типу 

структура struct: дескриптор та члени структури; 

оголошення об’єкта типу структура; оператор 

приналежності: реалізація доступу до членів структури; 

опис у h-файлах та використання типів структури. 

Лекція / 

Face to face 
Презентація 18, 20 

Поглиблено опрацювати матеріал 

теми 21. 

Самостійно виконати завдання 

СРС 7.4. 

 2 год. 

2 
Навчальний 

тиждень 6 

7 

За 

розкладом 

занять,  

2 год. 

Тема 22 Керування динамічною пам’яттю. Вказівник як 

змінна вбудованого типу посилання; унарна операція 

отримання адреси статичного об’єкта/змінної; динамічне 

виділення пам’яті: оператори new, delete; допустимі 

операції над вказівниками; операція розіменування 

вказівника; посилання на об’єкт; міжмодульні змінні й 

функції; директива лінкування extern. 

Лекція / 

Face to face 
Презентація 18, 20 

Поглиблено опрацювати матеріал 

теми 22. 

Самостійно виконати завдання 

СРС 7.5. 

2  год. 

2 
Навчальний 

тиждень 7 

 

Змістовний модуль ІV. ОБРОБЛЕННЯ СТРУКТУР ДАНИХ ТА ДАНИХ АБСТРАКТНИХ ТИПІВ 

 

8 

За 

розкладом 

занять,  

2 год. 

Тема 23 Помилки, винятки та перетворення типів 

С/С++. Поняття помилки й винятка, які виникли під час 

функціонування ПЗ; оброблення винятків: оператори try - 

throw - catch С++; явне і неявне перетворення типів даних 

С/С++. 

Лекція / 

Face to face 
Презентація 18, 20 

Поглиблено опрацювати матеріал 

теми 23. 

Самостійно виконати завдання 

СРС 8.1. 

0,5  год. 

2 

Навчальний 

тиждень 8 

Тема 24 Файлові потоки даних. Типи файлових потоків 

ofstream, ifstream; оголошення (створення) об’єктів 

файлових потоків fstream; контроль відкриття файлового 

потоку; режими відкриття файлового потоку; константи 

режимів ios; запис текстових даних у файло-вий потік; 

читання текстових даних з файлового потоку. 

Лекція / 

Face to face 
Презентація 18, 20 

Поглиблено опрацювати матеріал 

теми 24. 

Самостійно виконати завдання 

СРС 8.2. 

1  год. 

2 

Тема 25 Бінарні файлові потоки. Особливості двійкового 

читання/запису даних; режим бінарного відкриття 

файлового потоку ios::binary; функції-члени об’єкта fstream 

для читання/запису бінарних даних read(), write(); 

Лекція / 

Face to face 
Презентація 18, 20 

Поглиблено опрацювати матеріал 

теми 25. 

Самостійно виконати завдання 

СРС 8.3. 

2 
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 Тема, основні питання  

(розкривають зміст і є орієнтирами  

для підготовки до модульного  

і підсумкового контролю) 

Форма  

діяльності 

(заняття) 

/формат 

Матеріали 

Література, 

інформаційні 

ресурси 

Завдання,  

обсяг годин 

Вага 

оцінки 

Термін 

виконання 

читання/запис структур даних з/у бінарний файловий потік. 0,5 год. 

8 

За 

розкладом 

занять,  

2 год. 

Лабораторна робота № 10 Реалізація програмних 

модулів оброблення даних складових типів з файловим 

введенням/виведенням. Реалізація у Code::Blocks IDE 

мовою програмування С++ програмних модулів створення 

й оброблення даних типів масив, структура, об’єднання, 

множина, перелік, перетворення типів даних, використання 

файлових потоків та функцій стандартних бібліотек для 

оброблення символьної інформації. 

Лабораторне 

заняття / 

Face to face 

Методичні 

рекомендації 
18, 20 

Самостійно опрацювати 
теоретико-практичні питання: 
міжмодульні змінні й функції; 
директива лінкування extern; 
область видимості, простір імен та 
час життя об’єктів; складові 
(складні) типи даних С/С++; 
стандартні функції С/С++ для 
оброблення рядків; оброблення 
помилок і винятків у С/С++; 
перетворення типів даних С/С++; 
текстові файли й файлове 
введення/виведення інформації; 
файлові потоки С++.  4 год. 

4 

За день до  

лаб. 

заняття  

(за  

розкладом  

занять) 

9 

За 

розкладом 

занять,  

2 год. 

Тема 26 Динамічні структури даних. Основні види 
динамічних структур даних; реалізація лінійних однозв’язних 
списків: опис елемента, оголошення вказівника, виділення 
пам’яті, доступ до даних, вивельнення пам’яті; методи 
оброблення лінійних однозв’язних списків: вставка, 
видалення елемента; методи створення й оброблення 
лінійних двозв’язних списків, циклічних списоків, стеків, 
черг, бінарних дерев. 

Лекція / 

Face to face 
Презентація 18, 20 

Поглиблено опрацювати матеріал 

теми 26. 

Самостійно виконати завдання 

СРС 8.4. 

 1 год. 

2 

Навчальний 

тиждень 9 

Тема 27 Перевантаження функцій та параметри 

функцій за замовчуванням. Поняття й призначення 

перевантаження функції; реалізація перевантаження 

функції мовою С/С++; синтаксис запису параметрів 

функції за замовчуванням. 

Лекція / 

Face to face 
Презентація 18, 20 

Поглиблено опрацювати матеріал 

теми 27. 

Самостійно виконати завдання 

СРС 8.5. 

1  год. 

2 

10 

За 

розкладом 

занять,  

4год. 

Лабораторна робота № 11 Реалізація програмних 

засобів оброблення динамічних структур даних та 

бінарних файлів. Командна (колективна) реалізація 

програмного забезпечення, розроблення функцій 

оброблення динамічних структур даних, використання 

стандартних засобів С++ для керування динамічною 

пам’яттю та бінарними файловими потоками. 

Лабораторне 

заняття / 

Face to face 

Методичні 

рекомендації 
18, 20 

Самостійно опрацювати 

теоретико-практичні питання: 

типи даних С++ структури, 

вказівники, посилання; керування 

динамічною пам’яттю засобами 

С++; динамічні структури даних: 

лінійні списки, стеки, черги, 

бінарні дерева; методи 

оброблення динамічних структур 

даних; потокові класи С++; 

бінарні потоки (файли).   4 год. 

4 

За день до  

лаб. 

заняття  

(за  

розкладом  

занять) 

10 

За 

розкладом 

занять,  

Тема 28 Абстрактні типи даних (ADT). Класи С++. 
Методика об’єктної формалізації задач: концептуалізація 

предметної області (ПрО), об’єктний аналіз сутностей ПрО, 

Лекція / 

Face to face 
Презентація 18, 20 

Поглиблено опрацювати матеріал 

теми 28. 

Самостійно виконати завдання 

2 
Навчальний 

тиждень 10 
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 Тема, основні питання  

(розкривають зміст і є орієнтирами  

для підготовки до модульного  

і підсумкового контролю) 

Форма  

діяльності 

(заняття) 

/формат 

Матеріали 

Література, 

інформаційні 

ресурси 

Завдання,  

обсяг годин 

Вага 

оцінки 

Термін 

виконання 

2 год. визначення інтерфейсів сутностей ПрО; синтаксис опису 

класу С++; створення (оголошення) об’єкта класу; дані-

члени класу (атрибути об’єкта); функції-члени класу 

(методи об’єкта); рівні доступу до членів класу; опис у h-

файлах та використання класів. 

СРС 9.1–9.2. 

2  год. 

11 

За 

розкладом 

занять,  

2 год. 

Тема 29 Спеціальні функції-члени класу С++. 
Призначення й опис конструктора класу; конструктор за 

замовчуванням; конструктор з параметрами. 

Лекція / 

Face to face 
Презентація 18, 20 

Поглиблено опрацювати матеріал 

теми 29. 

Самостійно виконати завдання 

СРС 9.3. 

2  год. 

2 
Навчальний 

тиждень 11 

12 

За 

розкладом 

занять,  

2 год. 

Тема 30 Статичні члени класу С++. Призначення й 

синтаксис запису статичного члена класу; ініціалізація 

статичного члена класу; оголошення статичних членів-

даних класу; оголошення статичних функцій-членів класу. 

Лекція / 

Face to face 
Презентація 18, 20 

Поглиблено опрацювати матеріал 

теми 30. 

Самостійно виконати завдання 

СРС 9.4. 

 1 год. 

2 

Навчальний 

тиждень 12 

Тема 31 Масиви об’єктів класу С++. Оголошення масива 

об’єктів класу; методи оброблення масива об’єктів класу. 

Лекція / 

Face to face 
Презентація 18, 20 

Поглиблено опрацювати матеріал 

теми 31. 

Самостійно виконати завдання 

СРС 9.5. 

 1 год. 

2 

13 

За 

розкладом 

занять,  

2 год. 

Тема 32 Динамічні об’єкти класів. Вказівники на 

об’єкти; створення динамічного об’єкта; знищення 

динамічного об’єкта; доступ до членів динамічного 

об’єкта; деструктор класу. 

Лекція / 

Face to face 
Презентація 18, 20 

Поглиблено опрацювати матеріал 

теми 32. 

Самостійно виконати завдання 

СРС 10.1–10.3. 

 2 год. 

2 
Навчальний 

тиждень 13 

14 

За 

розкладом 

занять,  

2 год. 

Лабораторна робота № 12 Програмна реалізація 

абстрактних типів даних. Об’єктний аналіз, 

проектування і створення класів С++ та їх об’єктів, 

реалізація програмних засобів у кросплатформовому 

середовищі Code::Blocks. 

Лабораторне 

заняття / 

Face to face 

Методичні 

рекомендації 
17, 20 

Самостійно опрацювати теоретико-

практичні питання: методи 

об’єктного аналізу й проектування;  

методологія об’єктного 

програмування; перевантаження 

функцій С/С++; параметри 

функцій за замовчуванням у 

С/С++; препроцесорні директиви, 

макроси й макрооператори С/С++; 

абстрактні типи даних; класи C++;  

розширення області видимості в 

просторі імен С++; методика 

створення заголовко-вих файлів з 

ADT С++ в та їх використання під 

4 

За день до  

лаб. 

заняття  

(за  

розкладом  

занять) 

http://www.codeblocks.org/
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 Тема, основні питання  

(розкривають зміст і є орієнтирами  

для підготовки до модульного  

і підсумкового контролю) 

Форма  

діяльності 

(заняття) 

/формат 

Матеріали 

Література, 

інформаційні 

ресурси 

Завдання,  

обсяг годин 

Вага 

оцінки 

Термін 

виконання 

час реалізації програмних засобів.  

4 год. 

14 

За 

розкладом 

занять,  

2 год. 

Тема 33 Динамічні масиви об’єктів класів. Створення, 

оброблення, знищення динамічних масивів екземплярів 

класу. 

Лекція / 

Face to face 
Презентація 18, 20 

Поглиблено опрацювати матеріал 

теми 32. Самостійно виконати 

завдання СРС 10.4. 

 1 год. 

1 
Навчальний 

тиждень 14 

Тема 34 Динамічні структури об’єктів класів. динамічні 

структури екземплярів класу: списки, стеки, черги, дерева; 

методи оброблення динамічних структур екземплярів 

класу. 

Лекція / 

Face to face 
Презентація 18, 20 

Поглиблено опрацювати матеріал 

теми 34. Самостійно виконати 

завдання СРС 10.5. 

1  год. 

1  

 

12. Система оцінювання та вимоги 
Види контролю: поточний, підсумковий.  
Методи контролю: спостереження за навчальною діяльністю студентів, усне опитування, письмовий контроль, тестовий контроль, 

захист результатів виконання лабораторних робіт.  
Форма підсумкового контролю: семестр 1 (осінній) – залік, семестр 2 (весняний) – екзамен.  
Контроль знань і умінь здобувачів (поточний і підсумковий) здійснюється згідно з кредитною трансферно-накопичувальною системою 

організації освітнього процесу в ЦНТУ. Рейтинг студента із засвоєння дисципліни визначається за 100-бальною шкалою. У семестрі 1 він 
складається із рейтингу з поточної навчальної роботи впродовж семестру, для оцінювання якої призначається 100 балів (по 50 балів за кожен 
змістовний модуль), у семестрі 2 – рейтинг з поточної навчальної роботи впродовж семестру, для оцінювання якої призначається 60 балів (по 30 
балів за кожен змістовний модуль) та семестрового екзамену, на який відведено 40 балів; кількість балів, одержана студентом на екзамені, 
додається до результатів рубіжних контролів успішності у семестрі 2, що разом складає оцінку знань здобувача вищої освіти з навчальної 
дисципліни “Базові методології та технології програмування” за 100-бальною шкалою та відповідну їй оцінку за шкалою ЄКТС і національною 
шкалою. 

 

Розподіл балів, які здобувають студенти під час вивчення дисципліни “Базові методології та технології програмування” 

Поточний контроль та самостійна робота 

Семестр 1 (осінній) 

Змістовний модуль І Змістовний модуль ІІ 
Залік Разом 

Тема 1 Тема 2 Тема 3 Тема 4 Тема 5 Тема 6 Тема 7 Тема 8 Тема 9 Тема 10 Тема 11 Тема 12 Тема 13  

10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10  - 100 

Семестр 2 (весняний) 

Змістовний модуль І Змістовний модуль ІІ 
Екзамен Разом 

Тема 14-15 Тема 16-17 Тема 18  Тема 19 Тема 20  Тема 21 Тема 22  Тема 23-25 Тема 26-27  Тема 28 Тема 29  Тема30-31 Тема 32  Тема 33-34 

8 4 2 6 2 2 2 10 4 6 2 4 2 6 40 100 

 



Відповідність шкали оцінювання ЄКТС національній системі оцінювання 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

для заліку у осінньому семестрі для екзамену у весняному семестрі 

90-100 А 

зараховано 

відмінно 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FX не зараховано з можливістю повторного складання незадовільно з можливістю повторного складання 

1-34 F 
не зараховано з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 
 

Критерії оцінювання знань і вмінь здобувачів визначені Положенням про організацію освітнього процесу в ЦНТУ (стор. 32-33). 
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