
  Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 
(повне найменування закладу вищої освіти) 

 ___________________факультет математики та інформатики_______________ 
    (назва інституту/факультету) 

 Кафедра ____________математичного моделювання_______________ 
(назва кафедри) 

 

 

СИЛАБУС 

 навчальної дисципліни 

 

________________Програмування ______________ 
(вкажіть назву навчальної дисципліни (іноземною, якщо дисципліна викладається іноземною мовою)) 

______________________ обов’язкова _____________________________ 
  (вказати: обов’язкова) 

 

Освітньо-професійна програма «Інформатика та математика»__________________ 
      (назва програми) 

Спеціальність ______014.09 Середня освіта (інформатика) ________________ 
      (вказати: код, назва) 

Галузь знань ___________01   Освіта / Педагогіка___________________________ 
      (вказати: шифр, назва) 

Рівень вищої освіти ________ перший (бакалаврський)_________________________ 
                   (вказати: перший (бакалаврський)/другий (магістерський)/третій (освітньо-науковий) 

___________ факультет  математики та інформатики __________________________ 
(назва факультету/інституту, на якому здійснюється підготовка фахівців за вказаною освітньо-професійною програмою) 
  

Мова навчання ________ українська ______________________________________ 
          (вказати: на яких мовах читається дисципліна) 
 

Розробники:_____ Фратавчан Т.М.,  доцент кафедри математичного моделювання, 

канд. фіз.-мат. наук, доцент__________________________________________________ 
   (вказати авторів (викладач (ів)), їхні посади, наукові ступені, вчені звання) 
 

 

 

 

 

 

 

Профайл викладача  http://matmod.fmi.org.ua/pro-kafedru/spivrobitnyky/fratavchan-tonya-

myhailovna  

 

Контактний тел.        (0372) 58-48-25 

 

E-mail:                     t.fratavchan@chnu.edu.ua  

 

Сторінка курсу в Moodle      

 

Консультації                     Онлайн-консультації: щочетверга з 19.00 до 20.00 

           Очні консультації: за попередньою домовленістю.  
 

 

 

http://matmod.fmi.org.ua/pro-kafedru/spivrobitnyky/fratavchan-tonya-myhailovna
http://matmod.fmi.org.ua/pro-kafedru/spivrobitnyky/fratavchan-tonya-myhailovna
mailto:t.fratavchan@chnu.edu.ua
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1. Анотація дисципліни  

Дисципліна призначена для вивчення сучасних мов програмування, засвоєння сучасних 

технологій програмування.  

Дисципліна входить до переліку обов’язкових компонент освітньої програми 

вищезазначеної спеціальності. 

 

2. Мета навчальної дисципліни:  
надання студентам базових знань з теорії програмування, формування у студентів 

здатностей:  

 застосовувати професійні знання й уміння на практиці (ЗК 4);  

 використовувати інформаційні і комунікаційні технології;  

 виявлення, постановки та вирішення професійних проблем у поєднанні 

математичних інструментів для опису природних явищ (ФК1); 

 аналізувати проблеми, ставити постановку цілей і завдань, виконувати вибір способу 

й методів дослідження, а також оцінку його якості ; 

 застосовувати отримані знання на практиці, розв’язувати задачі, пов’язані з якісною 

та кількісною інформацією (ФК 2); 

 застосовувати в професійній діяльності сучасні мови програмування бібліотеки і 

пакети програм, сучасні професійні стандарти (ФК 5); 

 професійно вирішувати завдання виробничої і науково- педагогічної діяльності з 

урахуванням сучасних досягнень науки і техніки, включаючи: розробку 

алгоритмічних і програмних рішень в області системного і прикладного 

програмування; розробку інформаційних моделей за тематикою виконуваних 

досліджень (ФК 6);  

 самостійно здобувати за допомогою ІТ і використовувати в практичній діяльності 

нові знання і вміння, в тому числі в нових галузях знань, безпосередньо не 

пов’язаних зі сферою діяльності, розширювати і поглиблювати своє світосприйняття 

(ФК 7); 

 застосовувати сучасні парадигми програмування під час програмної реалізації 

професійних задач; 

 розробляти концептуальні і теоретичні моделі розв’язуваних наукових проблем і 

задач проектної та науково- педагогічної діяльності (ФК 9); 

 здійснювати інтелектуальний аналіз даних, застосовуючи сучасні методи, технології, 

пакети прикладних програм (ФК 11); 

 проектувати траєкторію власного професійного розвитку і вдосконалювати з 

високим рівнем автономності здобуті під час навчання предметні компетентності 

(ФК 14). 

 

3. Пререквізити. Для підвищення ефективності засвоєння курсу здобувач вищої освіти 

попередньо має вивчати курс «Інформатика» у школі. 

 

4. Результати навчання  
Після вивчення даної дисципліни студент повинен 

знати:  

 основні поняття та твердження з програмного матеріалу даного курсу; 

 основні поняття інформатики – виконавець, алгоритм, програма; 

 синтаксис, семантику та властивості структур керування (ланцюг, розгалуження, 

цикли); 

 синтаксичні конструкції мови програмування Python; формальні методи побудови 

алгоритмів та програм за допомогою рекурентних співвідношень; 

 основні властивості програм; будову простих та складених типів даних; 
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  опис та використання підпрограм; 

  поняття про виключні ситуації; 

  роботу з файлами; 

 модульне програмування;  

 спеціалізовані програмні засоби комп'ютерної та прикладної математики ; 

 

вміти:  

 будувати лінійні, розгалужені та циклічні алгоритми з використанням підпрограм, 

модулів у мові програмування Python. 

 застосовувати знання і розуміння для ідентифікації, формулювання і вирішення 

технічних задач спеціальності використовуючи відомі методи; 

 застосовувати знання і розуміння для розв’язування задач синтезу та аналізу; 

 застосовувати базові загальні математичні моделі для специфічних ситуацій, мати 

навички управління інформацією і застосування комп’ютерних засобів статистичного 

аналізу даних; 

 аргументу вати вибір методів розв’язування задач, критично оцінювати отримані 

результати; 

 використовувати технології та інструментарії пошукових систем, методи 

інтелектуального аналізу даних і текстів, здійснювати опрацювання, інтерпретацію та 

узагальнення даних. (ПРН3) 

 демонструвати уміння і навички роботи з науково-методичною літературою та 

періодичними виданнями з метою включення до занять інформації про новітні 

досягнення в галузі сучасних інформаційних технологій, методів і засобів 

навчання.(ПРН3) 

 володіти сучасними методами ефективного доступу до інформації, її збору, 

систематизації та збереження, використовувати методи ідентифікації та класифікації 

інформації на базі нових інформаційних технологій за допомогою програмних 

технічних засобів .(ПРН 4) 

 вміти розв’язувати задачі з інформаційних технологій та програмування різного рівня 

складності та формувати відповідні уміння користуючись  відомими  теоретичними  

положеннями, математичним апаратом, літературою та комп’ютерною технікою в 

здобувачів освіти .(ПРН 5) 

           

 

5. Опис навчальної дисципліни 

 

5.1. Загальна інформація 

Форма 

навчання 

Р
ік

 п
ід

г
о
т
о
в

к
и

 

С
ем

е
ст

р
 

Кількість Кількість годин 

Вид 

підсумко 

вого конт 

ролю 
кредитів годин 

л
ек

ц
ії

 

п
р

а
к

т
и

ч
н

і 

се
м

ін
а
р

сь
к

і 

л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
і 

са
м

о
ст

ій
н

а
 

р
о
б
о
т
а

 

ін
д

и
в

ід
у
а

л
ь

н
і 

за
в

д
а
н

н
я

 

Денна 1 1,2 10 300 60 30 – 60 150 – 
залік, 

екзамен 

Заочна  1 1,2 10 300   –   – 
залік, 

екзамен 
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5.2. Дидактична карта навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів 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 

1 семестр 

Змістовий модуль 1.   
Тема 1. Вступ. Основи 

алгоритмізації. 

Лінійні алгоритми та 

алгоритми з 

розгалуженням. 

Циклічні алгоритми, 

їх типи. 

13 4 2 -  7       

Тема 2. Установка 

Python. Середовище 

розробки IDLE.  

Основні поняття 

мови програмування 

Python, змінні, числові 

типи даних.  

15 4 1 2  8       

Тема 3.  

Основи алгебри 

висловлювань. Умови 

та логічний тип 

даних. Оператори 

розгалужень у Python 

20 4 2 4  10       

Тема 4. 

Цикл з умовою 

продовження. Цикл 

по колекції. 

22 4 2 6  10       

      Разом за 

змістовим модулем 1 
70 16 7 12  35       

Змістовий модуль 2.  
Тема 5.  

Списки та кортежі. 
12 2 2 4  8       

Тема 6.  

Символи та рядки 
11 2 1 4  8       

Тема 7. Словники та 

множини. 
13 3 2 4  8       

Тема 8. Обробка 

виключень. 
10 3 1 2  8       

Тема 9. Створення 

функцій. Правила 

виклику. Аргументи 

функцій. Локальні та 

глобальні змінні. 

14 4 2 4  8       

     Разом за змістовим 

модулем 2 
80 14 8 18  40       

Разом за семестр 150 30 15 30  75       
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2 семестр 

Змістовий модуль 3. 
Тема 10. Рекурентні 

співвідношення. 

Рекурсії. 

19 3 2 4  10       

Тема 11. Робота з 

файлами в Python. 

Текстові файли. 

19 3 2 4  10       

Тема 12. Графічні 

можливості в Python. 

Бібліотека tkinter. 

20 4 2 4  10       

Тема 13. Наукові 

обчислення. Пакети 

Numpy та Matplotlib. 

23 5 2 6  10       

Разом за змістовим 

модулем 3 
81 15 8 18  40       

Змістовий модуль 4. 
Тема 14. Алгоритми 

пошуку та 

впорядкування.  

21 5 2 4  10       

Тема 15. Елементи 

ООП.  
23 5 2 4  12       

Тема 16. Елементи 

ООП. Створення 

класів. 

25 5 3 4  13       

     Разом за змістовим 

модулем 2 
69 15 7 12  35       

Разом за семестр 150 30 15 30  75       

Усього годин  300 60 30 60  150       
 

5.3. Зміст завдань для самостійної роботи  

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

                                          1 семестр  

1 

 

Основи алгоритмізації. Лінійні алгоритми та алгоритми з розгалуженням. 

Циклічні алгоритми, їх типи. 

7 () 

2 Установка Python. Середовище розробки IDLE. Основні поняття мови 

програмування Python, змінні, числові типи даних. 

8( )  

3 Основи алгебри висловлювань. Умови та логічний тип даних. Оператори 

розгалужень у Python, тернарний умовний оператор 

10( ) 

4 Циклічні програми. Цикл з умовою продовження. Цикли-ітератори  по 

колекції. 

10 ( ) 

5 Списки та кортежі. 8( )  

6 Символи та рядки. 8()  

7 Словники та множини. 8 ( ) 

8 Обробка виключень 8() 

9 Створення функцій. Правила виклику. Аргументи функцій. Локальні та 

глобальні змінні. Функціональний тип даних. Анонімні (λ-) функції. 

8 (  ) 

 Разом 75 ( ) 
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 2 семестр  

10 Рекурентні співвідношення. Рекурсії. 10() 

11 Робота з файлами в Python. Текстові файли. 10 ( ) 

12 Графічні можливості в Python. Бібліотека tkinter. 10 (  ) 

13 Наукові обчислення. Пакети Numpy та Matplotlib. 10() 

14 Алгоритми пошуку та впорядкування. 10() 

15 Елементи ООП. Основні принципи. 12() 

16 Елементи ООП. Створення класів. 13() 

 Разом 75 ( ) 

 
6. Система контролю та оцінювання 

Види та форми контролю  

Тестування, лабораторні роботи, контрольні роботи. 

Форма підсумкового  контролю –залік. 

 

Засоби оцінювання 

-  контрольні роботи; 

-  стандартизовані тести; 

- лабораторні роботи. 

Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 

      Критерієм успішного проходження здобувачем освіти підсумкового оцінювання є 

досягнення ним мінімальних порогових рівнів оцінок за кожним запланованим результатом 

навчання навчальної дисципліни. 
  

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
80-89 В 

добре  
70-79 С 

60-69 D 
задовільно  

50-59 Е  

35-49 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 
Для прикладу (залік) 

Поточне оцінювання (аудиторна та самостійна робота) Кількість 

балів 

(залік) 

Сумарна  
к-ть балів Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 
 40 100 

 10  5  10 5  10  10  5 5  

Т1, Т2 ... Т8 – теми змістових модулів. 
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7. Рекомендована література – 

 

Основна 

1. Креневич А. П. Python у прикладах і задачах. Частина 1. Структурне програмування 

Навчальний посібник із дисципліни "Інформатика та програмування" [Електронний ресурс] 

/ А. П. Креневич. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: www.matfiz.univ.kiev.ua/books. 

2. Васильев А. Н. Python на примерах. Практический курс по программированию / А. Н. 

Васильев. – СПб.: Наука и техника, 2016. – 432 с. 

 

Допоміжна 

 

1. Вирт Н. Алгоритмы + структуры данных=программы.–М.:Мир, 1985. –406 с. 

2. Креневич, А.П. С у задачах і прикладах : навчальний посібник із дисципліни "Інформатика 

та програмування" / А.П. Креневич, О.В. Обвінцев. – К. : Видавничо-поліграфічний центр 

"Київський університет", 2011. – 208 с. 

3. Збірник задач з дисципліни "Інформатика і програмування" / Вакал Є.С., Личман В.В., 

Обвінцев О.В., Бублик В.В., Довгий Б.П., Попов В.В. -2-ге видання, виправлене та 

доповнене –К.: ВПЦ "Київський університет", 2006.– 94с. 

 
 

8. Інформаційні ресурси 

 

1. ThePythonTutorial [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 

https://docs.python.org/3/tutorial/index.html. 

 

2. Python 3 для начинающих [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 

pythonworld.ru. 

https://docs.python.org/3/tutorial/index.html

