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1 ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

 
Найменування 

показників 

 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо- 

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 
(денна або заочна) 

 

 
Кількість кредитів 5 

 

Галузь знань 

12 Інформаційні 

технології 
(шифр і назва) 

 
 

Обов’язкова 

Загальна кількість 

годин – 150 годин 

 
Спеціальність 

122 Комп’ютерні 

науки 

 
(шифр та назва) 

Курс Семестр 

 

Змістових модулів – 2 

 

1-й 

 

1-й 

 

 

 

 
 

Тижневе 

навантаження: 

- аудиторних 

занять 3 год. 

- самостійна робота 

студента  4 год. 

 

 

 

 

 

 

 
Освітній ступінь 

«бакалавр» 

Вид занять 
Кількість 

годин 

Лекції 22 год. 

Лабораторні 

заняття 
22 год. 

Практичні 

заняття 
12 год. 

Семінарські 

заняття 
- 

Самостійна 

робота 
94 год. 

Форма контролю: 

Диференційований 

залік 



 

 

2 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета дисципліни «Алгоритмізація та програмування» - формування в 

студентів вміння та практичну здатність користуватися сучасними 

комп'ютерними системами та вмінню програмувати. 

 

Завдання дисципліни «Алгоритмізація та програмування» - навчитися 

розробляти алгоритми розв'язування математичних і прикладних задач та на 

їх підставі розробляти мовою програмування C++ програмні коди засобами 

середовища програмування Microsoft Visual Studio 2010. 

 

Результати навчання (з урахуванням soft skills) 

Інтегральна компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми 

у галузі комп’ютерних наук або у процесі навчання, що передбачає застосування 

теорій та методів інформаційних технологій і характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов. 

Загальні компетентності: 

- Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

- Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

- Здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями 

- Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації зрізних джерел 

Фахові компетентності 

- Здатність до логічного мислення, побудови логічних висновків, 

використання формальних мов і моделей алгоритмічних обчислень, проектування, 

розроблення й аналізу алгоритмів, оцінювання їх ефективності та складності, 

розв’язності та нерозв’язності алгоритмічних проблем для адекватного 

моделювання предметних областей і створення програмних та інформаційних 

систем. 

- Здатність проектувати та розробляти програмне забезпечення із 

застосуванням різних парадигм програмування: узагальненого, обєктно-

орієнтованого, функціонального, логічного, з відповідними моделями, методами й 

алгоритмами обчислень, структурами даних і механізмами управління 

Soft skills: 

- комунікативні навички: письмове, вербальне й невербальне спілкування; 

уміння грамотно спілкуватися по e-mail; вести суперечки і відстоювати свою 

позицію, спілкування в конфліктній ситуації; навички створення, керування й 

побудови відносин у команді;  

- керування часом: уміння справлятися із завданнями вчасно;  

- гнучкість і адаптивність: гнучкість, адаптивність і здатність мінятися; 

уміння аналізувати ситуацію, орієнтування на вирішення проблем;  

- лідерські якості: уміння спокійне працювати в напруженому середовищі; 

уміння ухвалювати рішення; уміння встановлювати мету, планувати;  

- особисті якості: креативне й критичне мислення; етичність, чесність, 

терпіння, повага до колег. 



 

 

3 ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Змістовий модуль 1. Проектування графічних об'єктно-орієнтованих 

додатків 

Тема 1. Основи використання технології WINDOWS FORMS. [ 1, с.11...59; 2, с. 

9…26] 

Делегати та події. Оператори порівняння. Події в С#. Стандартний делегат 

загальної бібліотеки. Використання вбудованого делегату EventHandler. 

Тема 2. Введення до WINDOWS FORMS. [ 1, с.61...59; 2 с. 28…46] 

Введення до Windows Forms. Основи використання елементів управління. 

Стандартні діалогові вікна повідомлень. 

Змістовий модуль 2. Концепції об'єктно-орієнтованого програмування 

Тема 3. Обробка виключень. Введення-виведення даних. [ 3, с.11...59; 2, с. 

48…59] 

Обробка виключень. Класи виключень. Перехоплення виключень. System. 

Exception. Що відбувається з необробленими виключеннями? Введення виведення. 

Тема 4. Колекції, рядки та регулярні вирази. [ 3, с.11...59; 2, с. 

48…59] 

Колекції. Інтерфейси колекцій. Класи колекцій загального призначення. 

 

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
 

Номер 

тижня 

 

 
Вид занять 

 
Тема заняття 

або завдання на 

самостійну роботу 

Кількість 

Годин  

Балі

в 

 

лк 

 

лаб 

сем. 

(пр. 

) 

 

СРС 

Змістовий модуль 1. Проектування графічних об'єктно- орієнтованих додатків. 

 

 

 
1 

 

Лекція 1 
Середовище розробника 

програмування Visual Stydio. 

Net. Вступ  у Windows-форми. 

 

2 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

Практична робота 1 Вивчення середовища 
розробника Visual  Stydio.  Net. 

- - 2 - 5 

Самостійна робота 

1 

Робота в середовища 
розробника 

Visual  Stydio.  Net. 

 

- 
 

- 
 

- 
 

5 
 

2 

 

2-3 
Лекція 2-3 

Основні поняття мови 

програмування с++. 
4 - - - - 

Лабораторне 

заняття 1-2 

Лінійні алгоритми. Розв’язання 

задач с умовним оператором 

 

- 

 

8 
 

- 
 

- 
 

10 

Самостійна 

робота 2-3 

Математичні функції. 

Оператор switch 
- - - 10 4 

 Лекція 4 
Керуючі оператори мови 

високого рівня с++ 
2 - - - - 



 

 

4 

Лабораторне 

заняття 3 
Циклічні алгоритми. - 4 - - 10 

Самостійна робота 

4 

Написання програми обробки 

подій. 
- - - 10 2 

 

5-6 

Лекція 5 
Перелічення  та масиви. 
Синтаксис. 

Базовий клас Array. 

4 - - - - 

Практична 

робота 2 
Робота з одновимірними та 

двовимірними масивами. 
- - 4 - 5 

Самостійна 

робота 5 
Сортування масиву. Метод 

пузирька, вставки. 
- - - 10 2 

7-8 

ПМК 1 
Підсумковий  контроль за 

змістовий  модуль 1 
- - - - 10 

Самостійна 

робота 
Підготовка до ПМК-1 

- - - 10 - 

Всього за змістовий модуль 1 -  75 год. 12 12 6 45 50 

Змістовий модуль 2. Концепції об'єктно-орієнтованого  програмування 

 

 

 
9 

 

Лекція 6 
Базові концепції
 об'єктно- 

орієнтованого
 програм
ування (основні поняття). 

 

2 - - - - 

Лабораторне 

заняття 4 

Розробка додатків із 

використанням базових 

елементів об'єктно- 

орієнтованого програмування 

 

- 
 

4 
 

- 
 

- 
 

5 

Самостійна робота 

6 

Розробка класу. 
- - - 5 2 

 

 
 

10 

Лекція 7 
Методи. Синтаксис,
 параметри 

методу. Рекурсивні методи. 

2 - - - - 

Практична 
робота 3 

Застосування  концепції 
повторного 
використання класів при 
розробці додатків. 

 

- 
 

- 
 

4 
 

- 
 

5 

Самостійна 

робота 7 

Застосування рекурсії.    
5 2 

 
 

11 

Лекція 8 Рекурсивні методи. 2 - - - - 

Лабораторне 
заняття 5 

Використання рекурсії. 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

- 4 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

- 

 
7 

Самостійна 

робота 8 

Використання рекурсії  в 
графіці. - - - 9 2 

 

12 
Лекція 9 

Властивості класу. 
Перевантажені 
методи. 

2     

Практична 

робота 4 

Перевантаження операцій у 
с++ 

- - 2 - 5 

Самостійна 

робота 9 

Перевантаження  методів  
переробка 
програми. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

- 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

- 10 2 

13  

Лекція 10 
Використання успадкування та 

поліморфізму. Використання 
візуальних методів. 

 

2 
- - - - 

Лабораторне 

заняття 6 

Використання основних 
бібліотек платформи 
MICROSOFT .NET при 
розробці додатків. 

 

- 
 

2 
 

- 
 

- 
 

8 



 

Самостійна 

робота 10 
Показати на практиці 
застосування успадкування. 

- - - 10 2 

14-15 

ПМК 2 
Підсумковий контроль за 
змістовий модуль 2 

    
10 

Самостійна 

робота 
Підготовка до ПМК-2 

- - - 10 - 

Всього за змістовий модуль 2 –        75год. 10 10 6 49 50 

Всього з навчальної дисципліни -   150 год. 100 

 

4. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА 

ПІДСУМКОВІ МОДУЛЬНІ КОНТРОЛІ 
 

Підсумковий модульний контроль 1 
1. Складність, властива програмному забезпеченню. Прості програмні системи. 

Складні програмні системи. Причини виникнення складності. Декомпозиція. 

Способи декомпозиції. Процедурна декомпозиція. Об'єктна декомпозиція. 

2. Сучасні технології проектування програм. Структурне, модульне, подійно- 

орієнтоване та об'єктно-орієнтоване програмування. Порівняльна характеристика. 

3. Об'єктно-орієнтоване програмування як технологія програмування. Поняття 

модуля. Зчеплення модулів. Зчеплення за даними. Зчеплення за зразком. Зчепленні 

з управління. Зчеплення за загальною областю даних. Зчеплення за вмістом. 

4. Зв'язність модулів. Функціональна зв'язність. Послідовна зв'язність. 

Інформаційна зв'язаність. Процедурна зв'язаність. Тимчасова зв'язність. Логічний 

зв'язок.  Випадкова зв'язність.  Бібліотеки ресурсів. 

5. Абстрагування даних та інкапсуляція. Абстрактний тип даних. Опис класу. 

Синтаксис  оголошення класу. 

6. Визначення об‟єкта, засоби та приклади його  опису. 

7. Властивості класу та об‟єкта. Об'єкти, поля, методи. 

8. Інкапсуляція.  Способи  та  правила доступу  до членів  класу  та обмеження  

на доступ до членів  класу. 

9. Секції класу: private, public, protected. Визначення методів класу, приклади 

програм. 

10. Об„єкти в програмі. Послідовність створення  об„єкта. 

11. Конструктори. Основні властивості конструкторів. Види та властивості 

конструкторів. 

12. Конструктор без параметрів (за умовчанням). 

Конструктор 

ініциалізатор. Список ініциалізаторів. Конструктор копіювання. 

Синтаксис конструктора копіювання. Приклади створення конструктора 

копіювання. 

13. Конструктор перетворення типу. Синтаксис конструктора 

перетворення типу.  Покажчик this. 

14. Звільнення пам„яті. Система "збору сміття". Деструктор та  очищення. 

15. Звільнення пам'яті: випадок 1 (для статично створеного об'єкта), випадок 2 

(для динамічно створеного об'єкта). Опції деструктора. Синтаксис деструктора. 

16. Перевантаження операцій. Ключове слово operator. Операція-функція 



 

(operator function).  Правила перевантаження  операцій. 

17. Перевантаження  унарних  операцій. 

18. Перевантаження  бінарних  операцій. 

19. Перевантаження операції привласнення. просте копіювання полів. Поля- 

покажчики. 

20. Перевантаження операції індексування. Приклад перевантаження операції 

індексування. 

Підсумковий модульний контроль 2 
1. Відношення агрегації.  Реалізація  агрегації  у мові C++. 

2. Відношення  спадкування.  Ієрархія  класів.  Синтаксис  спадкування у 

мові C#. 

3. Управління механізмом доступу до членів базового класу. Механізми 

використання захищених членів класу. Використання специфікатора доступу 

protected для надання членам  класу статусу  захищеності. 

4. Використання пецифікатора доступу protected для успадкування базового 

класу. Узагальнення інформації про використання специфікаторів доступу public, 

protected і private. 

5. Механізми успадкування декількох базових класів. Особливості 

використання конструкторів і деструкторів при реалізації механізму успадкування. 

Послідовність  виконання конструкторів і деструкторів. 

6. Передача параметрів конструкторам базового класу.

 Повернення успадкованим членам  класу початкової  специфікації доступу. 

7. Поняття  про  віртуальні  базові  класи.  Перевизначення  методів. Заборона 

спадкування. 

8. Рядкове представлення об'єкта. 

9. Покажчики на похідні типи – підтримка динамічного поліморфізму. 

Механізми  реалізації  віртуальних  функцій. 

10. Поняття про віртуальні функції.  Успадкування віртуальних функцій. 

11. Поняття  про  суто віртуальні функції та абстрактні класи. Класові 

ієрархії та абстрактні класи. 

12. Раннє та пізнє зв„язування. 

13. Реалізація поліморфної поведінки на базі абстрактного класу. Правила 

застосування  абстрактних класів. 

14. Інтерфейси.  Реалізація  поліморфної  поведінки на базі інтерфейсу. 

Правила 

застосування  інтерфейсів. 

15. Поняття про узагальнені функції. Механізм реалізації шаблонної функції з 

одним узагальненим типом. Безпосередньо задане перевизначення узагальненої 

функції. 

16. Шаблонна функція з двома узагальненими типами. Використання 

стандартних параметрів  у шаблонних  функціях. 

17. Обмеження, які застосовуються при використанні узагальнених функцій. 

18. Поняття про узагальнені класи. Створення класу з одним узагальненим 

типом даних. 

19. Створення класу з  двома узагальненими типами  даних. 

20. Використання в узагальнених класах аргументів, що не є узагальненими 



 

типами. 

21. Використання в шаблонних класах аргументів за замовчуванням. Механізм 

реалізації  безпосередньо  заданої  спеціалізації класів. 

22. Група. Елементи групи. 

23. Контейнер. Ієрархія об'єктів. Способи реалізації групи. Поняття група. 

Методи груп. 

24. Ітератор. Синтаксис методу-ітератора. Виклик ітератора. Дінамічна 

ідентифікація   типів. 

25. Основні особливості оброблення виняткових ситуацій. Системні засоби 

оброблення  винятків. 

26. Використання функцій exit() і  abort() для завершення роботи

 коду програми. Перехоплення  винятків класового 

типу. 

27. Використання декількох catch-настанов. Варіанти оброблення винятків. 

Перехоплення  всіх винятків. 

28. Накладанняобмежень на  тип винятків, які генеруються функціями. 

Повторне генерування винятку. 

29. Оброблення винятків, згенерованих оператором new. Механізми 

перевизначення операторів new і delete. 

30. Порівняння C- та С#-систем введення-виведення. Поняття "потоків" у мові 

програмування  C#. Файлові С#-потоки. 

31. Вбудовані С#-потоки. Класи потоків. 

Особливості механізмів перевизначення операторів введення-виведення даних. 

32. Створення перевизначених операторів  виведення   даних. 

Використання 

функцій-"друзів"  класу для перевизначення операторів виведення даних. 

33. Створення перевизначених операторів введення  даних. 

34. Порівняння С- і С#-систем введення-виведення. Форматне введення- 

виведення даних. Форматування  даних з використанням функцій-членів класу ios. 

35. Встановлення ширини поля, точності значення та символів заповнення. 

Використання маніпуляторів введення-виведення даних. Створення власних 

маніпуляторних  функцій. 

36. Організація файлового введення-виведення даних. Відкриття та закриття 

файлу.  Зчитування та запис текстових файлів. 

37. Неформатне  введення-виведення  даних  у  двійковому режимі. 

Зчитування 

та записування у файл блоків даних. Використання функції eof() для виявлення  

кінця файлу. 

38. Застосування C# файлової системи для порівняння файлів. Використання 

інших функцій для  двійкового  введення-виведення  даних. Перевірка статусу 

введення-виведення даних. 

39. Використання файлів довільного доступу. Функції довільного доступу. 

Використання перевизначених операторів введення-виведення даних при роботі з 

файлами. 

40. Стандартна бібліотека  шаблонів STL. Поняття про контейнерні класи. 

41. Механізми роботи з векторами. Доступ до елементів вектора за допомогою 



 

літератора. Вставлення та видалення елементів з вектора. Збереження у векторі 

об'єктів класу.  Доцільність  використання літераторів. 

42. Механізми роботи зі списками. Використання базових операцій для роботи зі 

списком. Особливості сортування списку. Об'єднання одного списку з іншим.  

Зберігання у списку об'єктів  класу. 

43. Поняття про відображення – асоціативний контейнер. Робота з 

відображеннями. Зберігання у відображенні об'єктів  класу. 
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