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І. Загальні відомості 

Кредитний модуль “Алгоритмізація та програмування-1” включено до циклу “Профе-
сійної та практичної підготовки” (шифр НП-01) нормативної (обов’язкової) частини програ-
ми. Він вивчається на 1 курсі в I семестрі.  

Кредитний модуль “Алгоритмізація та програмування-1” не має дисциплін, що його 
забезпечують. Він вивчається на основі знань, отриманих у школі, зокрема в шкільному кур-
сі інформатики.  

Кредитний модуль має обсяг 6 кредитів ECTS. 
 

II. Розподіл навчального часу  

Розподіл за видами занять 
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Лекції Практичні/ 
семінарські 

Лабораторні/ 
комп’ютерний 

практикум  

СРС 

Модульні  
контрольні 

роботи 
(кільк.) 

Індивід. 
завдання 

(вид) 

Вид 
семест-
рової 

атестації 

1 НП-01/1 6/216 36/2 18/1 36/2 126 1 — екзамен  

 
III. Мета і завдання кредитного модуля  

Дисципліна “Алгоритмізація та програмування” є однією з фундаментальних дисциплін 
при підготовці фахівців напряму 6.050101 “Комп’ютерні науки” програм професійного спряму-
вання 6.08402 “Інформаційні технології проектування” і 6.080407 “Комп’ютерний еколого-
економічний моніторинг”. У кредитному модулі “Алгоритмізація та програмування-1” перед-
бачено вивчення студентами теоретичних основ алгоритмізації і проектування програм, про-
цесу структурного програмування, його технологій, засобів програмування алгоритмічною 
мовою Паскаль, що є невід’ємною частиною організації обчислювального процесу на ЕОМ. 

Вивчення дисципліни забезпечує такі кредитні модулі програми: “Алгоритмізація та 
програмування-2”, “Об’єктно-орієнтоване програмування”, “Технології програмування та 
створення програмного продукту”, “Чисельні методи в інформатиці”, які подаються в насту-
пних семестрах. 

Метою викладання кредитного модуля “Алгоритмізація та програмування-1” є на-
вчання студентів навичок проектування алгоритмів і розробки програм з використанням су-
часних технологій структурного програмування, освоєння роботи на сучасних обчислюваль-
них засобах та тестування програм. 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен  
ЗНАТИ: 

— основи організації обчислювального процесу на ЕОМ; 
— теоретичні основи алгоритмізації, проектування та тестування програм; 
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— методи структурного програмування; 
— засоби програмування алгоритмічної мови Turbo Pascal; 

УМІТИ: 
— розробляти оптимальні алгоритми для широкого кола задач; 
— реалізувати алгоритми мовою програмування Turbo Pascal як закінченого програм-

ного продукту; 
— виконувати аналіз коректності програм, їхнє налагодження та тестування з викори-

станням сучасних технологій програмування. 
 

IV. Зміст кредитного модуля  

Назви розділів, тем 
Розділ 1. Вступ до програмування  
Тема 1.1. Загальні відомості про організацію обчислювального процесу на ЕОМ 
Тема 1.2. Основи алгоритмізації. 
Тема 1.3. Робота на ПК. 
Розділ 2. Основи програмування мовою Turbo Pascal  
Тема 2.1. Базові поняття мови програмування Pascal. 
Тема 2.2. Керуючі структури. 
Розділ 3. Pascal — мова структурного програмування  
Тема 3.1. Основні положення структурного програмування. 
Тема 3.2. Методи проектування програм. 
Тема 3.3. Процедури й функції. 
Тема 3.4. Налагодження та тестування програм. 
Розділ 4. Програмування структурованих типів даних.  
Тема 4.1. Масиви. 

Розділ 5. Бібліотечні модулі.  
Тема 5.1. Стандартні бібліотечні модулі. 

 

V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення  
Методика вивчення дисципліни полягає в наданні студентам теоретичного матеріалу, 

прикладів розробки алгоритмів і написання програм, роботі над програмами на практичних і 
лабораторних заняттях, самостійної роботи студентів над теоретичним матеріалом та над 
програмами, контролі за результатами самостійної роботи студентів у вигляді перевірки са-
мостійно написаних програм та проведенні модульної контрольної роботи.На лабораторних 
роботах студенти одержують роздруковані завдання і методичні рекомендації щодо їхнього 
виконання. З дисципліни один раз на тиждень в позаурочний час проводяться консультації. 

Основною літературою при вивченні кредитного модуля є: 
1. Фаронов В.В. Турбо Паскаль 7.0. Начальный курс. Учебное пособие. — Mосква: 

“Нолидж”, 1999. — 616 с., ил. 
2. Сліпченко В.Г., Ревинська Н.В. Структури даних мови Паскаль. К., 1998. — 160 с. 
3. Бородин Ю.С., Вальвачев А.Н., Кузьмин А.И. Паскаль для персональных компью-

теров. Справочное пособие. — Минск: “Вышейшая школа”, БФГИТП “НИКА”, 1991. 
4. Зуев Е.А. Система программирования Turbo Pascal. — Mосква: Радио и связь, 1991. 

— 288 с. 
5. Марченко А.И., Марченко Л.А. Программирование в среде Turbo Pascal 7.0 — К.: 

ВЕК+, 2000.— 464 с., ил. 
Література надається студентам в електронній формі. 
 

VI. Мова  
Мова викладання дисципліни — українська. 
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VII. Характеристика індивідуальних завдань  

Індивідуальні завдання не передбачені навчальним планом. 
 

VIII. Методика оцінювання  
Рейтинг студента з дисципліни складається з балів, що він отримує за: 
1) виконання та захист 18 лабораторних робіт; 
2) роботу на практичному занятті; 
3) модульну контрольну роботу; 
4) відповідь на екзамені. 

Система рейтингових (вагових) балів та критерії оцінювання 
1). Лабораторні роботи 
Ваговий бал — 2,5. Максимальна кількість балів за всі лабораторні роботи дорівнює 

2,5 балів х 18 = 45 балів.  
Критерії оцінювання: 
Виконання лабораторної роботи: 
— робота виконана повністю і вірно протягом відведеного часу — 1,5 бала; 
— робота виконана більше, ніж наполовину протягом відведеного часу — 1 бал; 
— робота виконана наполовину протягом відведеного часу — 0,5 бала; 
— робота виконана менше, ніж наполовину або не виконана протягом відведеного ча-

су — 0 балів.  
Якість захисту роботи: 
— студент вірно і повністю виконав усі надані до захисту завдання (відповів на запи-

тання) — 1 бал; 
— студент вірно виконав всі надані для захисту завдання, але допустив несуттєві не-

точності — 0,5 бала; 
— студент при виконанні завдання (у відповідях на запитання) допустив суттєві нето-

чності — 0 балів. 
2). Робота на практичному занятті 
Ваговий бал — 1. Максимальна кількість балів на всіх практичних заняттях дорівнює 

1 бал х 9 = 9 балів. 
Критерії оцінювання: 
— студент самостійно виконав роботу над програмою біля дошки — 1 бал; 
— студент виконав роботу над програмою біля дошки з незначною підказкою — 0,7 

бала; 
— робота над програмою біля дошки за допомогою аудиторії — 0,3 бала; 
— вірна відповідь з місця — 0,4 бала; 
— невірна відповідь — 0 балів. 
3). Модульний контроль 
Ваговий бал — 16. Критерії оцінювання: 
Якість виконання роботи: 
Контрольна робота складається з 4 завдань. Якість виконання кожного завдання оці-

нюється: 
— завдання і вірно протягом відведеного часу — 4 бали; 
— завдання виконане повністю протягом відведеного часу, але має несуттєві неточ-

ності — 3 бали; 
— завдання виконане більше, ніж наполовину протягом відведеного часу — 2 бали; 
— завдання виконане наполовину протягом відведеного часу — 1 бал; 
— завдання виконане менше, ніж наполовину, або має суттєві неточності, або неви-

конане протягом відведеного часу — 0 балів. 
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Заохочувальні та штрафні бали за: 
— активність на практичних заняттях +0,5 бала; 
— виконання лабораторної роботи з використанням власного оптимального алгорит-

му +1 бал; 
— пасивність на практичних заняттях –0,5 бала; 
— несвоєчасна здача лабораторних робіт без поважної причини –0,5 бала; 
— відсутність на лабораторній роботі без поважних причин –0,5 бала. 
 
Розрахунок шкали (R) рейтингу: 
Сума вагових балів контрольних заходів протягом семестру становить: 

Rс =45 + 9 + 16 = 70 балів. 
Екзаменаційна складова з дисципліни дорівнює 30% від Rс, а саме: 

Re= Rс*(0,3/(1-0,3))=(70*0,3)/0,7=30 балів. 
Таким чином, рейтингова шкала з дисципліни становить 

R=70+30=100 балів. 
Необхідною умовою допуску до екзамену є зарахування всіх лабораторних робіт, а 

також стартовий рейтинг (Rc) не менше 40 балів. Для отримання студентом відповідних оці-
нок (ECTS та традиційних) його рейтингова оцінка RD переводиться згідно з таблицею: 

RD  Оцінка ECTS  Традиційна оцінка  
>95  А  Відмінно  
85...94  В  
75...84  С  

Добре  

65...74  D  
60...64  Е  

Задовільно  

RD 59  Fx  Незадовільно  
RC < 40 або не виконані інші 

умови допуску до екзамену  
F  Не допущений  

 
 

IX. Організація  
Реєстрація на вивчення дисципліни та на семестрову атестацію відбувається згідно з 

установленим порядком проходження навчального процесу в НТУУ “КПІ”. 

 


