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I. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 
 

 Модуль “Програмування-1. Процедурне програмування ”  разом з іншими спеціальними 
предметами формує основи знань та кваліфікацію фахівця по автоматизації теплоенергетичних 
процесів.  

Дисципліна належить до циклу фундаментальних дисциплін за переліком ООП. Під час 
вивчення дисципліни використовуються знання  шкільного курсу інформатики. 

 
ІІ. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ 
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ІІІ. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Метою вивчення модуля “ Програмування-1. Процедурне програмування” є набуття знань, 

навичок та умінь, які дозволяють вирішувати такі типові задачі діяльності і проблеми: 
 побудова простих алгоритмів; 
 написання програм мовою C++ з використанням процедурного підходу. 
 Завданням вивчення дисципліни є набуття системи таких нижчеперелічених конкретних 
знань, навичок та умінь. 
Знання: 

 позиційних систем числення; 
 базових типів даних; 
 сегментування пам’яті; 
 робота з масивами; 
 робота з файлами даних; 
 робота з символьними даними; 
 процедурного підходу в програмуванні та його реалізації за допомогою функцій. 

Уміння: 
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 переводити числа в двійкову, восьмиричну та шостнадцятиричну системи та 
здійснювати операції над числами в цих системах; 

 будувати прості алгоритми у відповідності з правилами структурного програмування; 
 проводити функціональну композицію задачі в рамках процедурного підходу; 
 писати програми мовою C++ з ефективним кодом з точки зору використання ресурсів; 
 коректно використовувати вказівники, запобігаючи помилок, що ведуть до нестійкої 

роботи програми; 
 працювати в середовищі програмування, що включає редактор, компілятор та 

компоновщик; 
 створювати документацію до написаної програми. 

 
Навички: 

 обирання типів та класу пам’яті для зберігання даних програми; 
 реалізації керуючих структур алгоритмів мовою C; 
 використання операцій мови C; 
 написання функцій з різними способами передачі аргументів; 
 використання директив препроцесора для визначення символічних констант та 

макросів; 
 використання функцій стандартної бібліотеки мови C. 

 
IV. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 
 
IV.1. Розподіл навчального часу за темами 
 

Розподіл навчального часу  
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Розділ 1. Введення до алгоритмічних мов програмування. 16 4  4  8 
Розділ 2. Алфавіт та базові типи даних мови C. 18 4  4  10 
Розділ 3. Операції мови C. 32 6  8  18 
Розділ 4. Управляючі структури мови C. 30 2  12  16 
Розділ 5. Вказівники та масиви. Динамічне виділення 
пам’яті. 

40 6  10  24 

Розділ 6. Структури та об’єднання. 26 4  8  14 
Розділ 7. Функції. 42 6  12  24 
Розділ 8. Препроцесор. 18 2  4  12 
Розділ 9. Процедурний ввід-вивід. 30 2  10  18 
Всього 252 36  72  144 

 
IV.2. Лекції 

 
Розділ 1. Введення до алгоритмічних мов програмування. 
Лекція 1. 
Тема 1.1.Позиційні системи числення. Перевід чисел між системами з основами 10, 2, 8 та 16. 
Операції над цілими числами у позиційних системах. Поняття біту та байту. Основні властивості 
операційної системи MS DOS. 
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Лекція 2. 
Тема 1.2.Поняття алгоритмічної мови. Складові алгоритмічної мови. Процес перетворення тексту 
програми в виконуваний файл та його особливості в мові C. Середовище програмування та його 
компоненти. Найпростіша програма мовою C та її структура. (Л.4, §§1.6, 1.10, 1.12, 1.15, 1.6). 
Розділ 2. Алфавіт та базові типи даних мови C. 
Лекція 3. 
Тема 2.1.Алфавіт мови C. Ключові слова. Ідентифікатори. Базові типи даних, їх розміри та 
діапазони значень. Об’явлення змінних базових типів. (Л.1, с. 11-19, 25-28, 40-44, 54-56). 
Тема 2.2.Константи, їх типи та форми запису. (Л.1, с. 19-25). 
Розділ 3. Операції мови C. 
Тема 3.1. 
Лекція 4. 
Поняття операції та операнду. Типи операцій. Перетворення типів операндів. Унарні операції. 
(Л.1, с. 94-98). 
Лекція 5. 
Бінарні операції. Мультиплікативні та адитивні операції. Операції зсуву. Операції відношення. 
Поразрядні логічні операції. (Л.1, с. 99-104). 
Лекція 6. 
Логічні операції та особливості умовних виразів в мові C. Операції присвоювання. Операції 
інкременту та декременту. Тернарна умовна операція. (Л.1, с. 104-109). 
Лекція 7. 
Тема 3.2.Порядок обчислення операцій в виразах. Пріоритет та асоціативність операцій. Порядок 
обчислення операндів в операціях. Бічні ефекти в виразах. (Л.1, с. 109-113). 
Розділ 4. Управляючі структури мови C. 
Лекція 8. 
Тема 4.1.Структура вибору if/else. Структура множинного вибору switch. Оператор break. (Л.1, с. 
123-124, 127-130). 
Тема 4.2.Структури повторення for, while, do..while. (Л.1, с. 124-126). 
Розділ 5. Вказівники та масиви. Динамічне виділення пам’яті. 
Лекція 9. 
Тема 5.1.Поняття адреси змінної. Поняття вказівника, об’явлення вказівників. Операції адресації 
та розіменовування. Адресна арифметика. Вказівник void* та особливості роботи з ним. (Л.1, с. 
65-66, 97-98, 100-102). 
Лекція 10. 
Тема 5.2.Одновимірні масиви. Об’явленя та ініціалізація масиваю Зв’язок масивів та вказівників. 
Доступ до елементів масива, операція індексації. Символьні масиви та особливості роботи з 
ними. (Л.1, с. 63-65, 78-81, 88-89). 
Лекція 11. 
Тема 5.3.Двовимірні масиви, принципи їх організації. Доступ до елементів. Багатовимірні 
масиви. (Л.1, с. 63-65, 78-81, 89-90). 
Тема 5.4.Динамічне виділення пам’яті за допомогою функцій стандартної бібліотеки. Динамічне 
виділення пам’яті в мові C++ за допомогою операцій new та delete. (Л.1, с. 213, 289-290, 317). 
Розділ 6. Структури та об’єднання. 
Тема 6.1. 
Лекція 12. 
Поняття структури, об’явлення структурного типу, розміщення елементів в пам’яті. Об’явлення 
та ініціалізація змінних структурного типу. Доступ до елементів структури. Вкладені структури. 
Лекція 13. 
Бітові поля та їх особливості. Поняття об’єднання. Анонімні об’єднання. (Л.1, с. 58-63, 78-80, 90-
91). 
Розділ 7. Функції. 
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Лекція 14. 
Тема 7.1.Принцип процедурного підходу. Метод функціональної декомпозиції. Поняття функції. 
Об’явлення та визначення функції, поняття прототипу. Оператор return. Виклик функції. (Л.4, 
§§3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7). 
Лекція 15. 
Тема 7.2.Передача аргументів функції, способи передачі. Передача складних типів. Аргументи за 
замовченням. Функції із змінним числом аргументів. (Л.4, §§3.15, 3.17, 3.18). 
Лекція 16. 
Тема 7.3.Область видимості та час життя змінних. Поняття локального контексту і контексту 
файла. Класи пам’яті. (Л.4, §§3.10, 3.11, 3.19). 
Тема 7.4.Перегрузка функцій та її механізм, поняття декорованого імені. Вказівники на функції. 
(Л.4, §§3.20). 
Тема 7.5.Рекурсивні функції. Прямий та зворотній хід рекурсії, критерії повернення. Перенваги 
та недоліки рекурсивних функцій. (Л.4, §§3.12, 3.13, 3.14). 
Розділ 8. Препроцесор. 
Лекція 17. 
Тема 8.1.Директива #define. Символічні константи та макровизначення (макроси). Відмінності 
макроса від функції. (Л.1, с.147-152). 
Тема 8.2.Директиви препроцесора #include, #undef, #ifdef, #else, #endif. Операції # ,  ##. 
Використання макроса assert. (Л.1, с. 152-158). 
Розділ 9. Процедурний ввод-вивід. 
Лекція 18. 
Тема 9.1.Ввод-вивід верхнього рівня. Поняття потоку. Стандартні потоки. Буферізація. Функції 
вводу-виводу високого рівня. (Л.1, с.175-182). 
Тема 9.2.Низькорівневий ввод-вивід. Поняття дескриптора файла. Операції над файлами. 
Неформатований ввод-вивід. Форматований ввод-вивід. Функції позиціонування вказівника. 
Обробка помилок вводу-виводу. (Л.1, с. 182-185). 

 
 
IV.3. Лабораторні роботи  
 

Виконання лабораторних робіт сприяє закріпленню теоретичних знань та набуттю 
практичних навичок створення алгоритмів та написання програм мовою C. При виконанні робіт 
студенти набувають навичок реалізації алгоритмів з розгалудженням та циклами, роботи з 
вказівниками та масивами, а також створення та використання функцій. Особлива увага 
приділяється якості створеного програмного кода. 
 
Розділ 1. Введення до алгоритмічних мов програмування. 
Розділ 2. Алфавіт та базові типи даних мови C. 
Розділ 3. Операції мови C 
Лабораторна робота 1. Найпростіша програма мовою C++. 
Розділ 4. Управляючі структури мови C. 
Лабораторна робота 2. Оператор умовного переходу. Цикли. 
Розділ 5. Вказівники та масиви. Динамічне виділення пам’яті. 
Розділ 7. Функції. 
Розділ 8. Препроцесор. 
Лабораторна робота 3. Вказівники та масиви. Написання та використання функцій. 
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IV.4. Індивідуальні завдання 
 
З метою набуття практичних навичок побудови алгоритмів та написання програм 

проводиться розрахункова робота(РР). Теми для РР: 
1. Редактор двійкового коду. 
2. Простий текстовий редактор. 
3. Простий графічний редактор. 
4. Програма для побудови діаграм. 
5. Програма для побудови графіків функцій. 
6. Реалізація простих алгоритмів кодування інформації. 
7. Реалізація арифметичних операцій з великими цілими числами з необмеженою 

точністю. 
8. Моделювання фізичних процесів. 
9. Набір функцій, що реалізують математичні операції. 
10. Набір функцій, що реалізують операції над текстовими рядками.. 
11. Елементи ігрових програм. 

 
IV.5. Контрольні роботи 
 

З метою закріплення матеріалу студенти денної форми навчання в кожному з семестрів 
виконують одну модульну контрольну роботу (МКР). МКР може складатись з окремих частин, 
що проводяться після вивчення відповідних розділів дисципліни. Приблизна загальна тривалість 
модульної контрольної роботи – 2 академічні години. Робота виконуються за рахунок годин, що 
відведені на лабораторні роботи. Контрольну роботу рекомендується проводити у вигляді 
тестових завдань, що передбачають аналіз фрагментів програмного коду. 

 
V. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 

 
Рейтинг із дисципліни враховує роботу студента протягом семестру, а також рівень знань, 

умінь та навичок, які студент виявив на іспиті. Рейтинг формується як сума балів, нарахованих 
студенту за роботу протягом семестру і балів, набраних на іспиті. Для виставлення оцінки до 
залікової книжки рейтинг переводиться у традиційні оцінки. Положення про рейтингову систему 
оцінки успішності студентів із кредитного модуля "ПРОГРАМУВАННЯ-1. ПРОЦЕДУРНЕ 
ПРОГРАМУВАННЯ  ЗП-01/1" наведено у додатку 1. 
 

VІ. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ  

VІ.1. Основна література 
 
1. Бочков С.О., Субботин Д.М. Язык программирования C для персональных компьютеров. – 

М.: Радио и связь, 1990. – 384 с. 
2. Керниган Б., Ритчи Д. Язык программирования Си. : пер. с англ. – М.: Издательство 

“Финансы и статистика”, 1992. – 272 с. 
3. Страуструп Б. Язык программирования C++, в 2-х кн.: пер. с англ. – К.: Издательство 

“Диасофт”, 1993. – 554 с. 
4. Дейтел Х.М., Дейтел П. Дж. Как программировать на C++.: пер. с англ.  – М.: Издательство 

“БИНОМ”, 1998. – 1024 с. 
5. Шилдт Г. Теория и практика C++: пер. с англ. – М.: Издательство “BHV”, 1996. – 416 с.  
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VІ.2. Додаткова література 
 
1. Паппас К., Мюррей У. Си/Си++: руководство программиста, в 2-х кн.: пер. с англ. – М.: 

Издательство “СК-Пресс”, 1997. – 932 с.: ил. + дискета. 
 
 

Програму розробив :  к. ф.-м. н.          В.Б. Бобков 
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Додаток 1 

ПОЛОЖЕННЯ 
про рейтингову систему оцінки успішності студентів 

 
з кредитного модуля  ЗП-01/1 – Програмування - 1. Процедурне програмування. 
для  спеціальностей 6.095502 – Автоматизоване управління технологічними процесами, 
Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва 
теплоенергетичного факультету 
 
Розполіл навчального часу за видами занять і завдань з дисципліни згідно з робочим навчальним 
планом 
 

Навчальний час Розподіл навчальних годин Контрольні заходи 

Се
ме

ст
р 

кредити акад. 
год. лекції практичні 

заняття 
лаб. 

роботи СРС МКР РР семестр. 
атест. 

1 7 252 36  72 144 1 1 іспит 
 

Рейтинг студента складається з балів, що він отримує за: 
1) виконання та захист 3 лабораторних робіт; 
2) контрольну роботу; 
3) розрахункову роботу; 
4) відповідь на екзамені. 

 
Система рейтингових (вагових балів) та критерії оцінювання 
 

1. Лабораторні роботи. 
Вагові бали наведені у таблиці. 
 

№ роботи Ваговий бал 
1 125 
2 150 
3 150 

 
Максимальна кількість балів за всі лабораторні роботи дорівнює 125+125+150 = 425 балів. 
 
Для кожної лабораторної роботи передбачено три рівня складності: I(найпростіший), II та III. 

Оцінюються наступні етапи: 
 виконання 
застосовуються такі шкали відповідно до рівня складності 
 

Рівень 
складності 

Шкала 

I 10,9,8,7,6,4 
II 8,7,6,5,4,2 
III 6,5,4,3,2,1 

 
 оформлення протоколу 
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оцінювання здійснюється за 5-бальною шкалою: 1, 2, 3, 4, 5 
 захист 
застосовуються такі ж шкали, як і для виконання 

 
2. Контрольна робота. 
Модульна контрольна робота складається з двох поточних контрольних робіт. 
Вагові бали наведені у таблиці. 
 

№ роботи Ваговий бал 
1 175 
2 200 

 
Максимальна кількість балів за модульну контрольну роботу дорівнює  175+200 = 375 балів. 
 
3. Розрахункова робота. 
Ваговий бал – 200. 
Робота оцінюється за 10-бальною шкалою, результат множиться на 20. 
 
Розрахунок шкали (R) рейтингу: 
Сума вагових балів контрольних заходів протягом семестру складає: 

 
RC = 425 +  375 + 200  = 1000 балів. 

 
Екзаменаційна складова шкали дорівнює 33,3 % від R, а саме: 

RE = RC
333,01

333,0


 = 500 балів. 

Таким чином рейтингова шкала з дисципліни складає: 
 

R = RE + RC = 1500 балів. 
 

Необхідною умовою допуску до екзамену є зарахування трьох лабораторних робіт, а також 
стартовий рейтинг (rC) не менше 50% від RC, а тобто 500 балів. 

На екзамені відповідь на кожне з теоретичних питань має вагу 150 балів (кожне питання 
оцінюється за 10-бальною шкалою, а результат множиться на 15), а практичне завдання – 200 
балів. 

 
Для отримання студентом відповідних оцінок(ECTS та традиційних) його рейтингова оцінка 

RD переводиться згідно з таблицею 
 

RD = rC  + rE Оцінка ECTS Традиційна оцінка 
1425...1500 A Відмінно 
1275...1424 B 
1125...1274 C Добре 

975...1124 D 
900...974 E Задовільно 

RD<900 FX Незадовільно 
rC < 500 F не допущено 
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