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ВСТУП 

Програма навчальної дисципліни  “Програмування ” складена відповідно до 

освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми підготовки  

______________бакалавр________________________________  

(назва рівня вищої освіти) 

 

Спеціальності (напряму) ___113 -  Прикладна математика______ 

 

спеціалізації  _____________________________________________ 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни “Програмування” полягає у 

формуванні у слухачів фундаментальних базових понять та уявлень про типові прийоми 

програмування та створення основ щодо подальшого більш поглибленого вивчення. 

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни “Програмування” полягають у 

оволодінні типовими прийомами програмування, що необхідні для розв’язання 

різноманітних практичних задач, зокрема пов’язаних із математичними обчисленнями. 

1.3. Кількість кредитів – 4 

1.4. Загальна кількість годин – 120 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

 

Обов’язкова  

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 

1-й -й 

Семестр 

2-й -й 

Лекції 

32 год.  год. 

Практичні, семінарські заняття 

32 год.  год. 

Лабораторні заняття 

 год.  год. 

Самостійна робота, у тому числі 

56 год. год. 

у тому числі індивідуальні завдання 

10 год. 

 

 

1.6. Заплановані результати навчання 

У результаті вивчення даного курсу студент повинен  

знати: 

– загальні поняття та типові прийоми програмування, що включають концепцію 

типу, операції, оператора, принципи та правила їх застосування; 

– методи ведення та виведення даних; 

– способи керування потоком виконання програми; 

– поняття алгоритму, базові алгоритми обробки даних;; 

– поняття про призначення, організацію та способи реалізації зв’язаних структур 

даних та обмін даними з текстовими файлами, що містять масиви заданої та змінної 

довжини, данні текстового типу, збереження та використання даних за допомогою 

текстових файлів, структури різнорідних даних; 

– призначення стандартних бібліотек мови C; 
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вміти: 

 розробляти алгоритми та реалізовувати їх за допомогою мови C/C++; 

 використовувати інтегроване середовище розробки для налагодження програм; 

 структурувати програму за допомогою функцій; 

 використовувати вказівники для динамічного управління пам’яттю; 

 використовувати зв’язані структури даних для роботи з інформацією; 

 зберігати інформацію за допомогою файлів; 

 моделювати типи та об’єкти певної предметної області за допомогою класів; 

 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 

Розділ 1. Введення у мову програмування С. 

Тема 1. Загальні поняття, зв’язані із програмуванням мовою С. 

Мови програмування. Транслятори,  компілятори та інтегроване середовище розробки 

програми. Базові елементи мови C. Етапи розробки програми. Директиви препроцесора. 

Основний принцип структурного проектування. Методи складання алгоритмів. 

Класифікація типів даних. Машинне представлення простих типів. Введення та виведення 

даних за допомогою бібліотеки stdio. Операції мови. Пріоритети операцій, правила 

використання. Стандартні математичні бібліотеки. 

Тема 2. Засоби структурного програмування. 

Керування потоком виконання програми. Оператори розгалуження та циклів. Типи циклів 

та принципи їх застосування. Поняття масиву. Одновимірні та багатовимірні масиви. 

Робота зі статичними масивами. Прості алгоритми пошуку і сортування. Функції. Опис, 

визначення, виклик. Формальні та фактичні параметри.  Глобальні і локальні змінні. 

Принцип локалізації. Строки. Операції зі строками. 

 

Розділ 2. Алгоритми та структури даних. 

Тема 3. Складені структури даних.  

Робота з файлами. Текстові і бінарні файли. Використання переліків (enum), 

структур (struct) і об’єднань (union). Поняття вказівника. Операції отримання адреси та 

розіменування. Динамічні змінні. Передавання параметрів за адресою. Вказівник на 

функцію. Функціональний тип. Функція як параметр. Масиви функцій. Динамічні масиви. 

Зв’язані структури даних: односпрямовані списки, стеки, черги. 

Тема 4. Алгоритми обробки даних, чисельні методи. 

Зберігання та використання даних за допомогою текстових файлів. Рекурсія. 

Рекурсивні алгоритми. Дерева пошуку: формування, операції. Удосконалені методи 

сортування. Нескладні чисельні методи лінійної алгебри та математичного аналізу. 

 

3. Структура навчальної дисципліни 

Назви розділів і тем Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб. інд. с. р. л п лаб. інд. с. р. 

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

Розділ 1. Введення у мову програмування С. 

Тема 1. Загальні 

поняття, зв’язані із 

програмуванням 

мовою С. 

27 8 8   11 

 

      

Тема 2. Засоби 

структурного 

програмування. 

27 8 8   11 
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Розрахунково-

графічні завдання (2 

роботи) 

6     3+3       

Разом за розділом 1 60 16 16   28       

Розділ 2. Алгоритми та структури даних 

Тема 3. Складені 

структури даних 

26 8 8   10 

 

      

Тема 4. Алгоритми 

обробки даних, 

чисельні методи 

30 8 8   14       

Розрахунково-

графічні завдання 

4     4       

Разом за розділом 2 60 16 16   28       

 Усього годин  120 32 32   56       

 

4. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Простіша програма мовою С. Ведення та виведення даних. 2 

2 Операції мови С. Пріоритети операцій, правила використання. 

Математичні функції бібліотеки math.h. 

2 

3 Керування потоком виконання програми. Оператори розгалуження. 2 

4 Типи циклів, робота зі статичними масивами. 2 

5 Функції. Використання функцій при розробці алгоритмів. Прийом 

індивідуального завдання.  

2 

6 Використання підпрограм для багаторазового використання коду. 

Рекурсивні алгоритми. 

2 

7 Строки. Операції із строками. 2 

8 Алгоритми обробки строк. Прийом індивідуального завдання. 2 

9 Робота з файлами. Текстові і бінарні файли. 2 

10 Використання переліків (enum), структур (struct) і об’єднань 

(union). 

2 

11 Поняття вказівника. Операції отримання адреси та розіменування. 2 

12 Динамічні масиви. Прийом індивідуального завдань. 2 

13 Вказівники на функції.  2 

14 Зв’язані структури даних: односпрямовані списки, стеки, черги. 2 

15 Зберігання та використання даних за допомогою текстових файлів.  2 

16 Підготовка да заліку.  2 

 Разом 32 

 

5. Завдання для самостійної роботи 

№ 

з/п 

Види, зміст самостійної роботи Кількість 

годин 

1 Детальне знайомство із стандартними бібліотеками  stdio.h, stdlib.h  14 

2 Рекурсивні алгоритми для розв’язання задач, пов’язаних із 

перебором варіантів. (Задача про 8 ферзів та інші) 

12 

3 Розв’язання задач з чисельних методів лінійної алгебри та 

математичного аналізу. 

10 

4 Робота із бінарними файлами. 10 

5 Виконання індивідуальних завдань (розрахунково-графічні роботи) 10 

 Разом  56 
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6. Індивідуальні завдання 
1. Розрахунок значень математичних виразів за заданими формулами.  

2. Обчислення скінченних сум та добутків. 

3. Операції із елементами матриць. Операції із строками.  

 

 

7. Методи навчання  

Лекційні та практичні заняття проводяться аудиторно. А у разі оголошення карантину заняття 

проводяться  відповідно до Наказу ректора Харківського національного університету імені 

В.Н. Каразіна (аудиторно або дистанційно за допомогою платформ Google Meet або Zoom). 

 

8. Методи контролю 
– облік відвідування аудиторних занять; 

– перевірка виконання домашніх завдань; 

– прийом індивідуальних завдань; 

– підсумкова залікова робота. 

 

9. Схема нарахування балів 

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання  Сума 

Розділ 1 Розділ 2 

Контрольна 

робота, 

передбачена 

навчальним 

планом 

Індивідуальні 

завдання 

Залікова 

робота 

 

Т1 Т2 Т3 Т4  20 40 100 

10 10 10 10 

 

Шкала  оцінювання 

 

Сума балів за всі види навчальної 

діяльності протягом семестру 

Оцінка 

для чотирирівневої 

шкали оцінювання 

для дворівневої 

шкали 

оцінювання 

90 – 100 відмінно   

 

зараховано 
70-89 добре  

50-69 задовільно  

1-49 незадовільно не зараховано 
 

 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Оцінка 

в балах  

Оцінка за національною шкалою 

 

Оцінка  Пояснення 

90 – 100  Відмінно 
Теоретичний зміст курсу освоєний цілком, необхідні практичні 

навички роботи з освоєним матеріалом сформовані, всі навчальні 
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завдання, які передбачені програмою навчання виконані в повному 

обсязі, відмінна робота без помилок або з однією незначною 

помилкою.  

70 – 89 Добре 

Теоретичний зміст курсу освоєний цілком, практичні навички 

роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, всі 

навчальні завдання, які передбачені програмою навчання виконані, 

якість виконання жодного з них не оцінено мінімальним числом 

балів, деякі види завдань виконані з помилками, робота з 

декількома незначними помилками, або з однією – двома 

значними помилками.  

50 –69 Задовільно 

Теоретичний зміст курсу освоєний не повністю, але прогалини не 

носять істотного характеру, необхідні практичні навички роботи з 

освоєним матеріалом в основному сформовані, більшість 

передбачених програмою навчання навчальних завдань виконано, 

деякі з виконаних завдань, містять помилки, робота з трьома 

значними помилками.  

1–49 Незадовільно 

Теоретичний зміст курсу не освоєно, необхідні практичні навички 

роботи не сформовані, всі виконані навчальні завдання містять 

грубі помилки, додаткова самостійна робота над матеріалом курсу 

не приведе до значимого підвищення якості виконання навчальних 

завдань, робота, що потребує повної переробки  

 

10. Рекомендована література 

Основна література 

1. Иевлев И.И. Краткий справочник по языку программирования С++. Методические 

указания для студентов I – IV курсов – Харьков. –  2003. – 53 с. 

2. Б. Керниган , Д. Ритчи Язык программирования Си. – М.: Финансы и статистика. - 

1992.  

3. Р. Хэзфилд, К. Лоуренс и др. Искусство программирования на С. – К.: «ДиаСофт». 

- 2001.  

4. Стивен Прата. Язык программирования С. Лекции и упражнения . –  К: ДиаСофт – 

2012. 

5. Г. Шилдт. Полный справочник по С. – М.: Издательский дом «Вильямс». – 2009. 

6. Шпак З.Я. Програмування мовою С. – Львів : вид-во НУ «Львівська політехніка» – 

2011. – 436 с.  

11. Допоміжна література 

 

7. Н. Вирт. Алгоритмы и структуры данных. – М.: Мир. -  1989.  

8. Дональд Э. Кнут Искусство программирования, т. 3, Сортировка и поиск.– М.: 

Издательский дом Вильямс. – 2004. 

9. С. Прата. Язык программирования С++. Лекции и упражнения. – СПб.: ДиаСофт. – 

2003.  

 

11. Посилання на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне 

забезпечення 

1. www-library.univer.kharkov.ua 

2. http://ru.wikibooks.org/wiki/Язык_Си_в_примерах 

3. http://www.intuit.ru/department/pl/ccpp/ 

4. http://www.twirpx.com/ 

http://ru.wikibooks.org/wiki/Язык_Си_в_примерах
http://www.intuit.ru/department/pl/ccpp/
http://www.twirpx.com/

