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Опис кредитного модуля (дисципліни) 
 

НП-02/1 «Основи програмування – 1». _________________________________ 
(код та назва кредитного модуля, дисципліни) 

Статус кредитного модуля    обов’язковий ______________________________ 
                                (обов’язковий або за вільним вибором студентів) 

Лектор  Васильєва Ольга Борисівна, старший викладач ___________________ 
(прізвище, ім’я та по батькові, посада) 

Інститут/факультет теплоенергетичний факультет _______________________ 
(назва) 

Кафедра автоматизації проектування енергетичних процесів і систем _______ 
(назва) 

І. Загальні відомості 

Дисципліна “Основи програмування ” включена до циклу “Професійної 

та практичної підготовки” нормативної частини програми. 

Вивчення даної дисципліни здiйснюється на базі знань, одержаних 

студентами при отриманні загальної освіти у курсах дисципліни загальної 

освітньої програми таких як "Основи інформатикі", " Математика" і т. і. До 

складу дисципліни “Основи програмування ” включені два кредитні модулі: 

НП-02/1 “Основи програмування -1” обсягом 5 кредити ECTS та НП-02/2 

“Основи програмування -2” обсягом 4 кредитів ECTS. 
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ІІІ. Мета і завдання модуля (дисципліни) 

Дисципліна "Основи програмування " є  однією з фундаментальних 

дисциплін при підготовці спеціалістів напряму “Програмна інженерія ” 

Дисциплiна "Основи програмування -1." викладається у першому 

семестрі, що дає можливість використовувати одержанi знання, практичні 
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навички при подальшому вивченні інших спеціальних дисциплiн та при 

виконаннi лабораторних завдань. 

Викладений матеріал обов’язковий при вивченні дисциплін “Основи 

програмування -2”, “Алгоритми та структури даних”, “Об’єктно-орієнтоване 

програмування”, “Чисельні методи в інформатиці”, “Інформаційні технології 

та створення програмного продукту”, які подаються в наступних семестрах. 

Метою викладання  дисциплiни "Основи програмування -1. " є  навчання 

студентiв навичкам проектування програм з використанням  сучасних  

технологiй структурного програмування, освоєння роботи на сучасних 

обчислювальних  засобах та тестування програм. 

В результаті вивчення дисципліни  студент повинен  

ЗНАТИ: 

- теоретичні основи алгоритмiзацiї та проектування програм  

- методи структурного програмування 

- основи органiзацiї обчислювального   процесу  на  ЕОМ 

- засоби програмування  алгоритмiчної  мови  Turbo Pascal. 

УМІТИ: 

- розробляти алгоритми широкого кола задач 

- реалізовувати алгоритми на мові  Turbo Pascal 

- виконувати тестування та налагодження програми 

 

IV. Зміст кредитного модуля 

Розділ  1. Введення в програмування. 

Тема 1.1. Загальні відомості про обчислювальні  машини.  

Коротка   справка  про розвиток обчислювальної  техніки. Значення 

обчислювальної технiки в iнженернiй роботi. Вiдображення даних в ЕОМ. 

Програмне  забезпечення ЕОМ. 

Тема 1.2. Алгоритмізація. 

Алгоpитм та його властивостi. Засоби зображення  алгоритмів. Правила 

виконання   схем   алгоpитмiв. Різновид обчислювальних процесів. 

Розділ 2. Основи програмування мовою  Turbo Pascal. 

Тема 2.1.  Введення  в програмування мовою Turbo Pascal.. 
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Хаpактеpистика алгоpитмiчних мов пpогpамування. i  характеристики 

алгоритмiчної  мови  Паскаль.   Структура  програми.   Стиль  запису  про  

грами   мовою   Паскаль. Алфавiт мови. Константи та змiннi.Вибір імен 

змінних.   Опис даних. Стандартнi типи даних. Типи даних, визначенi 

користувачем. Оператори 

Тема 2.2.   Керуючі структури обчислювальних процесів. 

 Оператор присвоєння. Арифметичнi вирази.   Стандартні математичні 

функції . Ввiд-вивiд даних.  Програмування розгалуджених  обчислювальних 

процесiв. Умовний оператор. Логічні вирази. Складений   оператор. Оператор 

вибору варiанту.  Оператор безумовного переходу. Поняття  циклу.  Типи 

алгоритмiв  циклiчної  структури. Програмування циклiчного процесу. 

Оператор  циклу. Цикл з параметром.  Оператор циклу з передумовою 

Оператор циклу з пiсляумовою. Програмування iтерацiйних циклiв.  

Вкладенi  цикли.  

Розділ 3.  Модульна структура програми. 

Тема 3.1. Основнi положення структурного програмування. 

Структурування програм.  Процес  структурного  програмування.   Мови  

програмування  та   структурне  програмування. 

Тема  3.2. Методи проектування програмних  засобiв. 

 Висхiдне проектування. Метод  низхiдного проектування, покрокове  

уточнення. 

Тема 3.3. Процедури та функції. 

 Поняття процедур  та  функцiй.  Опис  процедур  та функцiй. Локальнi та 

глобальнi змiннi.  Звернення до  функції.  Оператор   визову  процедури. 

Процедури та функції без параметрiв. Формальнi та фактичнi параметри.  

Параметри - значення. Параметри - змiннi. Передуючий опис. Iтерацiя та 

рекурсiя.  Особливостi використання  підпрорам у мовi Паскаль. Рекурсивнi   

описи. Рекурсивне вернення. 

Розділ 4.  Програмування структурованих типів даних. 

Тема 4.1.  Масиви. 

 Оголошення масивiв. Розмірність масивів. Розміщення у пам’яті. Ввiд та 

вивід масивiв.  Ініціювання  масивів. Обробка одновимірного масиву. Пошук 
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елемента в масиві. Максимальний та  мінімальний елементи. Сортування  

елементів масиву. Обробка двовимірного масиву. Вивід матриці. Визначення 

діагоналей та різних областей у квадратній матриці,  перевірка  на 

впорядкованість  даних,  циклічний  зсув ,  вставка, вилучення рядків, 

стовпців, впорядкування елементів. Розріджена матриця. Особливості  її 

використання 

Розділ 5. Бібліотечні модулі 

Тема  5.1.  Стандартні  бібліотечні модулі. 

Використання можливостей модуля CRT. Програмування клавіатури. 

Текстовий вивід на екран. Програмування звукового генератора. Особливості 

використання  модулів  System, Dos, Printer. Графiка у Turbo Pascal. 

Використання бібліотеки GRAPH. Побудова графіків функцій. 

 
Приблизний  перелік лабораторних робіт 

(комп’ютерний практикум) 

1. Реалiзацiя алгоритмiв  лінійних та розгалуджених процесiв. 

2. Реалiзацiя алгоритмiв  циклічних процесiв. 

3. Вкладені цикли 

4. Ітераційні цикли 

5. Використання процедур та функцій 

6. Структуровані типи даних. Масиви вектори 

7. Структуровані типи даних. Масиви-матриці 

8. Використання можливостей модуля CRT. 

9. Задача про розріджену матрицю 

10. Використання бібліотеки GRAPH. Побудова графіків функцій. 

 

 

V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення 

Вивчення дисципліни передбачає велику інтенсивність самостійної 

роботи. Виконання лабораторних робіт спирається на вивчення та 

використання середовища Turbo Paskal. 
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Перевірка результатів виконання має за головну мету продовження 

процесу вивчення матеріалу з поясненням труднощів, що виникають в ході 

СРС. 

Проведення лабораторних (комп’ютерний практикум ) занять дають 

змогу для пояснення найбільш складних тем, використовуючи при цьому 

роздатковий матеріал: листинги програм, блок-схем алгоритмів. 

Додаткове індивідуальне консультування проводиться один раз на 

тиждень за графіком. 

Основна література 

 
1. Бородич Ю.С., Вальвачев А.Н., Кузьмич А.И. Паскаль для 

персональних компьютеров. Справочное пособие. Минск Издательство 

"Вышейшая школа". БФГИТП "НИКА" 1991г  

2. Ковалюк Т.В. Основи програмування, . – К.: Видавнича група ВНV, 

2005.-384 с., ил. 

3. Марченко А.И., Марченко Л.А. Программирование в среде Turbo Pascal 

7.0 -К. ВЕК+, 2000.- 464 с.: ил. 

4. Сліпченко В.Г., Ревінська Н.В., Дунаєва Т.А.  Методичні вказівки до 

вивчення курсу  “ Конструювання програм та мови програмування”. 

Київ, КПІ, 1995-70 с. 

5. Сліпченко В.Г., Ревинська Н.В.  Структури даних мови Паскаль. Київ, 

2002-160с. 

6. Фаронов В.В. Программирование на персональных ЭВМ в среде Turbo 

Pascal – М.: МІТУ,1991-580 с. 

7. Фаронов В.В. Турбо Паскаль 7.0. Начальный курс. Учебное пособие. – 

М.: “Нолидж”,1999-616 с., ил. 

Література під пунктами 4,5 переліку знаходиться на кафедрі, решта – 

НТБ НТУУ “КПІ.” 

VI. Мова 

Викладання можливе українською або російською мовами.. 
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VII. Характеристика індивідуальних завдань 

По лабораторним роботам, які виконуються у семестрі, студенти мають 

індивідуальні завдання, які орієнтовані на вивчення основ структурного 

програмування, можливостей системи програмування Turbo Pascal. 

Приділяється увага розробці алгоритмів розв’язання типових математичних 

та інженерних задач. 

У семестрі передбачена модульна  контрольна робота. Контрольна 

робота виконується протягом 2 годин за індивідуальними завданнями згідно 

з тематикою курсу. Метою проведення модульної контрольної роботи є 

перевірка та закріплення матеріалу дисципліни. 
 

VIII. Методика оцінювання 

Оцінка з кредитного модуля виставляється за багатобальною 

системою, з подальшим перерахуванням у 4-бальну.. Максимальна кількість 

балів з дорівнює 100.  

Рейтингова система оцінки успішності  студентів 

Рейтинг студента з дисципліни складається з балів, що він отримує за: 

1) робота на лекціях 

2) виконання та захист лабораторних робіт 

3) модульна контрольна робота 

4) відповідь на іспиті 

 

1.Робота на лекціях 

На лекціях може бути проведено бліцопитування студентів. Такі опитування 

проводяться на довільних лекціях 3 раза протягом семестру, наприкінці 

лекції. Ваговий бал за вірну відповідь - 1. Максимальна кількість балів, що 

може отримати кожен студент за семестр - 3. 

 

2.Виконання лабораторн6их робіт 

Оцінюються 11 робот, передбачених робочою програмою. Максимальний 

ваговий бал – 11*5=55 
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Оцінювання лабораторних робіт: 

- Якщо робота виконана невчасно знімається 10-30% від 

максимальної кількості балів (кількість процентів залежить від терміну 

запізнення). 

- Якщо робота виконана не самостійно та простежується не 

індивідуальне виконання то знімається 50% від максимальної кількості балів 

- Якщо в програмі не витримані основні правила створення 

програмних продуктів (модульність, дружній інтерфейс, наявність 

коментарів та т.п.) знімається 5%. 

 

3.Модульний контроль 

На одному з лабораторних занять проводиться модульна контрольна робота:  

Максимальний ваговий бал – 12. 

Оцінювання модульної контрольної роботи виконується наступним чином: 

- Якщо на всі питання дані повні та чітко аргументовані відповіді, 

контрольна виконана охайно, з дотримання основних правил, то 

виставляється 90- 100% від максимальної кількості балів.  

- Якщо методика виконання запропонованого завдання розроблена 

вірно, але допущені непринципові помилки у теоретичному описі або 

розрахунках, то виставляється 75-90% від максимальної кількості балів. 

- Від 60% до 75% від максимальної кількості балів нараховується, 

якщо методика виконання завдання розроблена в основному вірно, але 

допущені  деякі з наступних помилок: помилки у представлені вихідних 

даних, не обгрунтовані теоретичні рішення, помилки у методиці розрахунків. 

- Завдання виконана менше ніж наполовину, або має суттєві недоліки 

– від 40% до 60% від максимальної кількості балів. 

- Нижче 40% від максимальної кількості балів нараховується, якщо 

завдання не виконане або допущені грубі помилки.   

 

4. Семестровий контроль (іспит) 

Підсумковий  контроль з дисципліни проводиться у формі семестрового 

іспитуі. 
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Максимальний ваговий бал іспиту визначається за розрахунком шкали 

рейтингу. Екзаменаційна складова з дисципліни дорівнює 30% від суми 

вагових  балів   контрольних   заходів  протягом  семестру 

Оцінювання відповіді та виконання завдань на іспиті виконується за 

методикою оцінювання модульної контрольної роботи у процентному 

співвідношенні до максимального вагового балу іспиту. 

Розрахунок шкали (R)  рейтингу: 

Сума   вагових  балів   контрольних   заходів  протягом  семестру  складає:  

Rс =55 + 3 + 12 = 70 балів. 

Екзаменаційна складова  з дисципліни дорівнює 30%від RС, а саме: 

Re= Rс*(0.3/(1-0/3))=70*(0/3(1-0/3))=30 балів 

Таким чином, рейтингова шкала з дисципліни складає  

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 оцінок (ECTS  та традиційних) його 

рейтингова оцінка RD переводиться згідно з таблицею: 

 

Шкала оцінювання 

RD ECTS Традиційна шкала 
95-100 A Відмінно 5 
85-94 B Добре 4 
75-84 C Добре 4 
65-74 D Задовільно 3 
61-64 E Задовільно 3 
41-60 Fx не задовільно 2 
1-40 F не допущений  

 
IX. Організація 

Реєстрація на вивчення дисципліни та на семестрову атестацію 

відбувається згідно з установленим порядком проходження навчального 

процесу в НТУУ “КПІ”. 

 


