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ВСТУП 

 

Навчальна програма дисципліни “Програмування” складена на основі освітньо-

професійної програми підготовки бакалавра зі спеціальності 153 Мікро- та наносистемна 

техніка. 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни “Програмування” є вивчення основ 

програмування на мові С (С++), роботи в інтегрованих середовищах програмування, 

методики розробки та написання програм, необхідних для розв’язання різноманітних 

професійних задач. 

 

Міждисциплінарні зв’язки.  Для вивчення дисципліни необхідні знання з таких курсів: 

«Архітектура комп’ютерів», «Вища математика». В подальшому знання, отримані 

студентами з курсу «Програмування», будуть використовуватись при вивченні наступних 

дисциплін: «Інженерна комп’ютерна графіка», «Мікропроцесорна техніка», «Обчислювальна 

техніка і автоматизація експерименту», «Моделювання в електроніці».  

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

 

Змістовий модуль 1. Основні елементи мови програмування. Робота з масивами. 

Змістовий модуль 2. Робота з класами. Позиційні системи числення. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою навчальної дисципліни “Програмування” є вивчення основ програмування на 

мові високого рівня, розробка програм та алгоритмів для вирішення задач електроніки, 

ознайомлення з позиційними системами числення.  

1.2. Основними завданнями дисципліни “Програмування” є навчити студентів основ 

алгоритмізації; розробки та відлагодження програм для ключових задач електроніки; вміти 

проводити переведення чисел з однієї позиційної системи числення в будь-яку іншу. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати сучасні методи побудови та аналізу алгоритмів; принципи структурного 

програмування; основи мов програмування; основні структури даних. 

вміти реалізовувати сучасні алгоритми в конкретних практичних застосуваннях, вибрати та 

обґрунтувати метод розв’язку задачі, розробити їхню програмну реалізацію. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150 годин 5,0 кредитів ЄКТС. 
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2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Основні елементи мови програмування. Робота з масивами. 

Вступ. Історія розвитку  програмування. Синтаксис мови С (Сі++). Типи даних мови 

Сі++. Сумісність типів. Структура простої програми мовою С (Сі++). Виконання 

математичних та логічних операцій. Функції вводу-виводу в мові Сі++. Оператори та цикли. 

Робота з файлами в Сі++. Функції в Сі++. Масиви в мові Сі++. Методи запису алгоритмів. 

Основні  алгоритми сортування  масивів.  

 

Змістовий модуль 2. Робота з класами. Позиційні системи числення. 

Класи в С++. Робота з класами. Створення програм з використанням класів. 

Використання складних структур даних у мові програмування Сі++. Позиційні системи 

числення (двійкова, десяткова, вісімкова та шістнадцяткова системи числення). Інші системи 

числення. Правила переведення чисел з однієї позиційної системи чсилення у будь яку іншу. 

Операції з числами в різних  системах числення. 

 

 

3. Рекомендована література 

1. Іван Хвищун. Алгоритмізація та програмування. Лекції. Матеріали для самостійної 

роботи. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – 282 с. 

2. Хвищун І.О. Програмування і математичне моделювання: Підруч. – К.: Видавничий 

Дім “Ін Юре”, 2007. – 544 с. 

3. Ковалюк Т.В. Основи програмування. К.: BHV Киев, 2005. – 400с 

4. Липпман С. Б., Лажойе Ж., Му Б. Э. Язык программирования С++. Базовый курс, 5-е 

изд. (С++11): Пер. с англ. – М.: Вильямс, 2014. – 1120 с. 

5. Вступ до програмування мовою С++. Організація обчислень / Ю. А. Белов, Т. О. 

Карнаух, Ю. В. Коваль, А. Б. Ставровський. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2012. – 175 

с. 

6. Шпак З. Я. Програмування мовою С. – Львів: Оріяна-Нова, 2006. – 432 с. 

7. Саммерфилд М. Qt. Профессиональное программирование. Разработка 

кроссплатформенных приложений на С++. – Пер. с англ. – СПб.: Символ-Плюс, 2011. – 560 

с. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання 

Підсумкову оцінку якості засвоєння навчальної програми з дисципліни “Програмування” 

визначають за результатами іспиту, порядок проведення якого встановлює робоча навчальна 

програма. 

Рівень засвоєння навчального матеріалу дисципліни визначають, використовуючи 

рейтингову систему оцінювання. Положення про рейтингову систему оцінювання знань 

розробляють та затверджується на засіданні кафедри з урахуванням особливостей 

професійної підготовки та розподілу навчального часу за видами занять. Це положення 

входить до складу робочої навчальної програми. 

 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання 

Оцінка якості засвоєння навчальної програми включає поточний контроль успішності, 

модульний контроль та складання іспиту. 

Для поточного контролю засвоєння студентами навчального матеріалу передбачається 

виконання та захист лабораторних робіт, перелік яких наводиться в робочій навчальній 

програмі. 
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Для модульного контролю засвоєння студентами навчального матеріалу передбачається 

виконання  двох модульних контрольних робіт, порядок проведення та зміст яких наводяться 

в робочій навчальній програмі. 

Для організації індивідуальної роботи студентів передбачається написання рефератів, 

перелік тем яких встановлює робоча навчальна програма. 


