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Анотація 
Дисципліна "Теорія програмування" є базовою нормативною дисципліною освітньо-

професійної програми "Інформатика", яка викладається в обсязі трьох  кредитів, загальною 

кількістю годин – 90, в тому числі 30 годин аудиторних занять, з них 14годин лекцій, 16 годин 

лабораторних занять і 95 годин самостійної роботи. Курс закінчується іспитом. 

Метою навчальної дисципліни "Теорія програмування" є засвоєння основних 

концепцій, принципів та понять сучасного, зокрема композиційного, програмування. В 

загально світоглядному аспекті, поняття і методи теорії програмування необхідні для 

обґрунтування та формалізації способів розробки правильних та ефективних програм. В 

прикладному аспекті, апарат теорії програмування необхідний для адекватного моделювання 

мов специфікацій і програмування та використання побудованих моделей для створення 

сучасних програмних та інформаційних систем високої якості.  

Дисципліна "Теорія програмування" включає в себе вивчення основних (базових) 

понять теорії програмування, розгляд основних аспектів програм (семантика та синтаксис), 

їх формалізацію та  дослідження. 

Нормативна навчальна дисципліна "Теорія програмування" є складовою циклу 

професійної підготовки фахівців освітнього ступеня "бакалавр". Курс теорії програмування 

потрібен для подальшого вивчення нормативних дисциплін "Системне програмування", 

"Бази даних та інформаційні системи", "Інтелектуальні системи", "Теорія обчислень", 

"Штучний інтелект", "Формальні методи розробки програмних систем", "Інформаційні 

технології" та низки спецкурсів відповідного напряму. 

Ключові слова: програмування, базова нормативна дисципліна, бакалавр, 

інформатика. 

 
Abstract 

The discipline "Theory of Programming" is a basic normative discipline of the educational-

professional program "Informatics", which is taught in the amount of three credits, the total number 

of hours - 90, including 30 hours of classroom classes, including 14 hours of lectures, 16 hours of 

practical classes and 95 hours individual work. The course ends with an exam. 

The purpose of the discipline "Programming Theory" is to master the basic concepts, 

principles and concepts of modern, in particular compositional, programming. In general, the 

concept and methods of programming theory are necessary to justify and formalize ways to develop 

correct and effective programs. In the applied aspect, the apparatus of programming theory is 

necessary for adequate modeling of specification languages and programming and use of built 

models to create modern software and information systems of high quality. 

The discipline "Programming Theory" includes the study of basic (basic) concepts of 

programming theory, consideration of the main aspects of programs (semantics and syntax), their 

formalization and research. The normative academic discipline "Theory of Programming" is a 

component of the cycle of professional training of specialists of educational degree "bachelor". The 

course of programming theory is required for further study of normative disciplines "System 

programming", "Databases and information systems", "Intelligent systems", "Computational 

theory", "Artificial intelligence", "Formal methods of software development", "Information 

technology" and a number of special courses in the relevant field. 

Key words: programming, basic normative discipline, bachelor, computer science. 
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1. Опис навчальної дисципліни 
Денна форма навчання 

Найменування показників  
Галузь знань, освітній 

ступінь 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 3 

Галузь знань 11 

"Математика та 

статистика" 

Нормативна 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання – не 

передбачено 
Спеціальність: 113 

"Прикладна математика"  

 

Семестр 

Загальна кількість годин – 

90 

1-й  

Лекції 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 8 

аудиторних – 4 

самостійної роботи студента 

– 4 Ступінь: 

бакалавр 

14 год.  

Практичні, семінарські 

– – 

Лабораторні 

http://moodle.mdu.edu.ua/my/ 

16 год. - 

Самостійна робота 

60 год.  

Вид контролю: екзамен 

Мова навчання – українська  

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 30 год. – 

аудиторні заняття, 60 год. – самостійна робота (33%/66%). 
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2. Мета, завдання навчальної дисципліни та очікувані результати  

Мета курсу: засвоєння основних теоретичних концепцій, принципів та понять 

сучасних методів розробки програмних систем та їх застосування для адекватного 

моделювання мов специфікацій і програмування та використання побудованих моделей для 

створення сучасних програмних та інформаційних систем високої якості. 

Завдання курсу:  

– формування у студентів уявлення про порядок постановки і рішення задач для ЕОМ, 

що функціонують в сучасних інформаційно-обчислювальних системах; 

– вивчення студентами основних положень теорії програмування, однієї з 

алгоритмічних мов високого рівня, в тому числі отримання практичних навичок 

програмування завдань в інтегрованому середовищі розробника; 

– ознайомлення з основами розробки програмного, апаратного і призначеного для 

користувача інтерфейсу програмних продуктів; 

– набуття досвіду постановки і рішення задач, пов'язаних зі збором, обробкою і 

представленням даних в сучасних інформаційно-обчислювальних системах. 

Передумови для вивчення дисципліни: Вивчення дисципліни вимагає вхідних 

компетенцій, знань, умінь і навичок, передбачених наступними дисциплінами: 

– вища математика; 

– інформатика; 

– інформаційні технології; 

– прикладні математичні методи та алгоритми; 

– комп’ютерне моделювання. 

Навчальна дисципліна складається з трьох кредитів. 

Програмні результати навчання:  
ПРН 1. Демонструвати знання й розуміння основних концепцій, принципів, теорій 

прикладної математики і використовувати їх на практиці. 

ПРН 5. Уміти розробляти та використовувати на практиці алгоритми, пов’язані з 

апроксимацією функціональних залежностей, чисельним диференціюванням та 

інтегруванням, розв’язанням систем алгебраїчних, диференціальних та інтегральних рівнянь, 

розв’язанням крайових задач, пошуком оптимальних рішень. 

ПРН 6. Володіти основними методами розробки дискретних і неперервних 

математичних моделей об’єктів та процесів, аналітичного дослідження цих моделей на 

предмет існування та єдиності їх розв’язку 

ПРН 8. Поєднувати методи математичного та комп’ютерного моделювання з 

неформальними процедурами експертного аналізу для пошуку оптимальних рішень. 

ПРН 9. Будувати ефективні щодо точності обчислень, стійкості, швидкодії та витрат 

системних ресурсів алгоритми для чисельного дослідження математичних моделей та 

розв’язання практичних задач. 

ПРН 11. Вміти застосовувати сучасні технології програмування та розроблення 

програмного забезпечення, програмної реалізації чисельних і символьних алгоритмів. 

ПРН 13.Використовувати в практичній роботі спеціалізовані програмні продукти та 

програмні системи комп’ютерної математики та інформатики 

ПРН 14. Виявляти здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку. 

1. 3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 

компетентностями:  

І. Загальнопредметні:  
ЗК 1. Здатність учитися і оволодівати сучасними знаннями.   

ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК 3. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

ЗК 6. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК 7. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК 8. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 
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ЗК 10. Навички у використанні інформаційних і комунікаційних технологій.  

ІІ. Фахові:  

ФК 3. Здатність обирати та застосовувати математичні методи для розв’язання 

прикладних задач, моделювання, аналізу, проектування, керування, прогнозування, 

прийняття рішень. 

ФК 4. Здатність розробляти алгоритми та структури даних, програмні засоби та 

програмну документацію.  

ФК 5. Здатність проектувати бази даних, інформаційні системи та ресурси. 

Технологічна діяльність  

ФК 6. Здатність розв’язувати професійні задачі за допомогою комп’ютерної техніки, 

комп’ютерних мереж та Інтернету, в середовищі сучасних операційних систем, з 

використанням стандартних офісних додатків.  

ФК 7. Здатність експлуатувати та обслуговувати програмне забезпечення 

автоматизованих та інформаційних систем різного призначення.  

ФК 8. Здатність використовувати сучасні технології програмування та тестування 

програмного забезпечення. 

ФК 9. Здатність до проведення математичного і комп’ютерного моделювання, аналізу 

та обробки даних, обчислювального експерименту, розв’язання формалізованих задач за 

допомогою спеціалізованих програмних засобів.  

ФК 14. Здатність сформулювати математичну постановку задачі, спираючись на 

постановку мовою предметної галузі, та обирати метод її розв’язання, що забезпечує 

потрібні точність і надійність результату. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни. 

Тема 1. Огляд мов програмування 

Класифікація мов програмування за поколіннями ЕОМ і за технологією 

програмування. Мови Ada, асемблер, С, С ++, С #, Cobol, Fortran, Java, JavaScript. Perl, PHP, 

Pyton, SQL, VisualBasic. Парадигми програмування. Основні принципи об'єктно-

орієнтованого програмування. 

Тема 2. Абстрактні типи даних. Класи 

Абстрактні типи даннях (АТД). Приклад необхідності АТД. Переваги і принципи 

використання АТД. Клас. Причини створення класу. Інтерфейс класу. Узгоджена абстракція. 

Що таке «Включення» і як його реалізувати? 

Тема 3. Наслідування. Методи 

Спадкування і його реалізація. Що таке принцип підстановки Лісков (Liskov 

Substitution Principle, LSP)? Різновиди успадкованих методів. Як використовувати множинне 

спадкування. Особливості реалізації методів-членів і даних-членів. Правила створення 

конструкторів. Причини створення методів. Проектування на рівні методів, зв'язність 

методів. Види зв'язності. Вдалі імена методів. 

Тема 4. Особливості використання змінних. Оператори передачі управління. 

Цикли 

Особливості використання змінних. Умовні оператори. Цикли. Типи циклів в різних 

мовах програмування. Управління циклом. 

Тема 5. Удосконалення коду та його ре факторинг 

Сумісне конструювання, тестування, налагодження. Ре факторинг, стратегії та 

методики оптимізації коду. Оцінка продуктивності програми. 

Тема 6. Збирання проекту 
Командний рядок, середовище розробки. Програми управління версіями. Apache Ant, 

Apache Maven, Gradle, Groovy - об'єктно-орієнтована мова, доповнення до Java. 

Тема 7. Патерни проектування 

Патерни проектування: патерн Спостерігач, патерн Декоратор, патерн Фабрика, патерн 

Одинак, патерн Команда, патерн Адаптер і Фасад, патерн Шаблоновий метод, патерн 

Ітератор і Компонувальник, патерн Стан, патерн Заступник, Складені патерни. 
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Програма навчальної дисципліни 

Кредит 1. Мови програмування, абстрактні типи даних 
Тема 1. Огляд мов програмування 

Тема 2. Абстрактні типи даних. Класи 

Кредит 2. Спадкування, оператори управління, рефакторинг 

Тема 3. Наслідування. Методи 

Тема 4. Особливості використання змінних. Оператори передачі управління. Цикли 

Тема 5. Удосконалення коду та його ре факторинг 

Кредит 3. Проект, патерни проектування  
Тема 6. Збирання проекту 

Тема 7. Патерни проектування 

 

3. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви кредитів і тем Кількість годин 

Усь

о-го 

у тому числі 

л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Кредит 1. Мови програмування, абстрактні типи даних 

 

Тема 1. Огляд мов програмування 15 2  2  11 

Тема 2. Абстрактні типи даних. Класи 15 2  2  11 

Усього: 30 4  4  22 

Кредит 2. Спадкування, оператори управління, рефакторинг 

Тема 3. Наслідування. Методи 10 2  4  4 

Тема 4. Особливості використання змінних. 

Оператори передачі управління. Цикли 

10 2  2  6 

Тема 5. Удосконалення коду та його ре 

факторинг 

10 2  2  6 

Усього: 30 6  6  16 

Кредит 3. Проект, патерни проектування 

Тема 6. Збирання проекту 15 2  2  11 

Тема 7. Патерни проектування 15 2  2  11 

Усього: 30 4  4  22 

 

 
5. Теми практичних занять 

Практичні заняття не передбачені. 
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6. Лабораторні заняття 

 

№ 

п/п 

Назва теми Кіль- 

кість 

год. 

Кредит 1. Мови програмування, абстрактні типи даних 

1. Тема 1. Моделювання оцінки надійності програмного забезпечення 2 

2. Тема 2. Опис і аналіз предметної області 2 

Кредит 2. Спадкування, оператори управління, рефакторинг  

3. Тема 3. Моделювання варіантів застосування системи на ЕОМ  4 

4. Тема 4. Діаграма класів 2 

5. Тема 5. Діаграма взаємодії 2 

Кредит 3. Проект, патерни проектування 

6. Тема 6. Діаграми поведінки 2 

7. Тема 7. Діаграма компонентів 2 

Всього: 16 

 

7. Самостійна робота 

 

№ 

п/п 

Назва теми Кіль- 

кість 

год. 

Кредит 1. Мови програмування, абстрактні типи даних 

1. Тема 1. Розробка інформаційної системи (ІС) за обраною темою. 11 

2. Тема 2. Опис призначення проектованої ІС. 11 

Кредит 2. Спадкування, оператори управління, рефакторинг 

3. Тема 3. Обґрунтування вибору засобів проектування 4 

4. Тема 4. Побудова моделі системи за допомогою діаграми потоків даних, 

розробка концептуальної і логічної моделі. 

6 

5. Тема 5. Оформлення діаграм варіантів використання, класів, поведінки, 

взаємодії, компонентів, розгортання. 

6 

Кредит 3. Проект, патерни проектування  

6. Тема 6. Проектування інформаційної системи. 11 

7 Тема 7. Оформлення проекту ІС. 11 

Всього: 60 

 

8. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

Індивідуальне завдання не передбачається. 

 

9. Форми роботи та критерії оцінювання  
Рейтинговий контроль знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою:  

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

ОЦІНКА 

ЄКТС 

СУМА 

БАЛІВ 

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ  

екзамен  залік 

A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано 

B 80-89 
4 (добре) 4/добре/ зараховано 

C 65-79 

D 55-64 
3 (задовільно)  3/задов./ зараховано  

E 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно)  Не зараховано 
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Форми поточного та підсумкового контролю. 
Комплексна діагностика знань, умінь і навичок студентів із дисципліни здійснюється на 

основі результатів проведення поточного й підсумкового контролю знань (КР). Поточне 

оцінювання (індивідуальне, групове і фронтальне опитування, самостійна робота, 

самоконтроль). Завданням поточного контролю є систематична перевірка розуміння й 

засвоєння програмового матеріалу, виконання практичних, лабораторних робіт, уміння 

самостійно опрацьовувати тексти, складання конспекту рекомендованої літератури, 

написання і захист реферату, здатності публічно чи письмово представляти певний матеріал. 

Завданням підсумкового контролю (КР, іспит) є перевірка глибини засвоєння студентом 

програмового матеріалу модуля. 

Критерії оцінювання відповідей на практичних заняттях: 

Студенту виставляється відмінно  

Студенту виставляється дуже добре,  

Студенту виставляється добре,  

Студенту виставляється достатньо,  

Студенту виставляється задовільно,  

Кількість балів у кінці семестру повинна складати від 150 до 300 балів (за 3 кредити), тобто 

сума балів за виконання усіх завдань.  

Відповідний розподіл балів, які отримують студенти за 3 кредити. 

*Примітка. Коефіцієнт для іспиту – 0,6. Іспит оцінюється в 40 б. 

 

9. Засоби діагностики 

Засобами діагностики та методами демонстрування результатів навчання є:  
– контрольні роботи; 

– усне опитування; 

– захист лабораторних робіт; 

– перевірка конспекту лекцій; 

– іспит. 

Поточний контроль знань проводиться викладачем в процесі проведення всіх видів 

занять. 

Проміжний контроль призначений для практичної комплексної оцінки освоєння 

розділів курсу і здійснюється шляхом підведення підсумків роботи студентів та відповідей 

на поставлені контрольні питання. 

Курс завершується підсумковим рейтинг-контролем по даній дисципліні. 

До складання іспиту допускаються студенти, які виконали всі назначені роботи. 

 

10. Методи навчання 

Усний виклад матеріалу: наукова розповідь, спрямована на аналіз фактичного 

матеріалу; пояснення − вербальний метод навчання, за допомогою якого розкривається 

сутність певного явища, закону, процесу; проблемне навчання, робота з підручником та 

додатковими джерелами. 

Лекційні заняття призначені для теоретичного осмислення та узагальнення складних 

розділів курсу, які освітлюються, в основному, на проблемному рівні та у формі діалогічно-

проблемних лекцій. 

Практичні заняття є аудиторними, проводяться по наперед відомих темах у вигляді 

активних форми проведення занять. Вони призначені для закріплення і глибшого вивчення 

певних аспектів лекційного матеріалу на практиці. 

Поточне оцінювання та самостійна робота КР  Накопичувальні 

бали/сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 55 300/100 

35 35 35 35 35 35 35 
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Самостійна робота є позааудиторною і призначена для самостійного ознайомлення 

студента з певними розділами курсу за рекомендованими викладачем матеріалами і 

підготовки до виконання індивідуальних завдань по курсу.  

Поточний рейтинг-контроль проводиться викладачем в процесі проведення всіх видів 

занять. Проміжний рейтинг-контроль призначений для практичної комплексної оцінки 

освоєння розділів курсу і здійснюється шляхом підготовки студентами відповідей на 

поставлені питання. 

Кінцевий контроль знань з дисципліни проводиться під час проведення іспиту. 

 

11. Рекомендована література 

Базова 

1. Нікітченко М.С. Теорія програмування: Частина 1. Ніжин: Видавництво НДУ імені 

Миколи Гоголя, 2015. 119 с. 

2. Бабенко Л.П., Лавріщева К.М. Основи програмної інженерії: Навч. посіб. К.: Т-во 

"Знання", 2016. 269 с.  

3. Орлов С.А. Теория и практика языков программирования: Учебник для вузов. Санкт-

Петербург: Питер. 2017. 688 с. 

4. Абельсон Г., Суссман Д. Структура и интерпретация компьютерных программ. КДУ, 

Добросвет. 2018. 608 с. 

5. Эккель Б. Философия Java. 4-е изд. Санкт-Петербург: Питер. 2015. 1186 с. 

6. Нобак М. Принципы разработки программных пакетов. Москва: ДМК Пресс. 2020. 274 с. 

7. Ричардсон К. Макросервисы. Паттерны разработки и рефакторинга. Санкт-Петербург: 

Питер. 2019. 544 с. 

8. Томас Д., Хант Э. Программист-прагматик. Москва: Вильямс. 2016. 368 с. 

9. Фаулер М. Рефакторинг. Улучшение существующего кода. Санкт-Петербург: Символ-

Плюс. 2013. 432 с. 

10. Страуструп Б. Язык программирования С++. Краткий курс. Москва: Вильямс, 2019. 320 с. 

11. МакКоннелл С. Совершенный код. Санкт-Петербург: БХВ-Петербург. 2019.- 896 с. 

 

Допоміжна 

1. Приемы объектно-ориентированного проектирования. Паттерны проектирования / Э. 

Гамма, Р. Хелли, Р. Джонсон, Дж. Влиссидес. Санкт-Петербург: Питер. 2016. 583 с.  

2. Мартин Р. Чистый код: создание. Анализ и рефакторинг. Санкт-Петербург: Питер. 2019. 

464 с. 

3. Шилдт Г. С++: базовый курс. Москва: Вильямс. 2015. 624 с.  

4. Васильченков О.Г., Твертникова Е.Е., Крылова В.А. Алгоритмизация и основы 

программирования на С/С++: Учебное пособие. Х.: Изд-во "Підручник НТУ ХПІ". 2015. 228 с.  

5. Давыдов В.Г. Программирование и основы алгоритмизации: Учеб. Пособие. Москва: Высш. шк., 

2003. 447 с. 

 

12. Інформаційні ресурси 

1. Веб-ресурс. http://moodle.mnu.mk.ua/course/category.php?id=86 

2. Операционный менеджмент. http://ocw.mit.edu/OcwWeb/Sloan-School-of-Management/15-
760AOperations-ManagementSpring2002/ CourseHome/index.htm 

3. Энциклопедия ИСУ. http://iscon.space.ru/index.phtml?rid=277. 

4. Особенности выбора ИСУ. http://www.computerinform.ru/inform14_00/ p22kis.htm. 

5. Сайт университету. http://www.mdu.edu.ua/ 

6. Интернет-университет информационных технологий. http://www.intuit.ru/ 

 

http://moodle.mnu.mk.ua/course/category.php?id=86
http://www.mdu.edu.ua/
http://www.intuit.ru/

