2

3

4. МЕТА, КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ
ТА СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ
ДИСЦИПЛІНИ
4.1 Мета навчальної дисципліни “Алгоритмізація та програмування”
полягає у формуванні у студентів алгоритмічного мислення та набуття навичок
розробки програм на мовах програмування С та Python для вирішенні
прикладних задач із різних предметних областей відповідно до сучасних
принципів і тенденцій побудови прикладного програмного забезпечення.
4.2 Завдання дисципліни: формування системи знань зі створення та
аналізу алгоритмів, принципів організації алгоритмічних процесів та форми їх
реалізації; ознайомлення студентів з основними особливостями проектування,
розробки та тестування програм на мовах програмування С та Python.
4.3 Перелік компетентностей
Після вивчення дисциплін студент набуває:
Загальні компетентності:
 КЗ 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
 КЗ 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
 КЗ 3.
Здатність
до
розуміння
предметної
області
та
професійної діяльності.
 КЗ 5. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
 КЗ 6. Здатність до пошуку, оброблення та узагальнення інформації з
різних джерел.
 КЗ 7. Здатність розробляти та управляти проектами.
Спеціальні (фахові) компетентності:
 КС 2. Здатність застосовувати стандарти в області інформаційних систем
та технологій при розробці функціональних профілів, побудові та
інтеграції систем, продуктів, сервісів і елементів інфраструктури
організації.
 КС 3.
Здатність
до
проектування,
розробки,
налагодження
та вдосконалення системного, комунікаційного та програмно-апаратного
забезпечення інформаційних систем та технологій, Інтернету речей (ІоТ),
комп’ютерно-інтегрованих систем та системної мережної структури,
управління ними.
 КС 4. Здатність проектувати, розробляти та використовувати засоби
реалізації
інформаційних
систем,
технологій
та інфокомунікацій (методичні, інформаційні, алгоритмічні, технічні,
програмні та інші).
 КС 12. Здатність управляти та користуватися сучасними інформаційнокомунікаційними системами та технологіями (у тому числі такими, що
базуються на використанні Інтернет).
Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у
термінах результатів навчання
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Класифікація
компетентностей за
НРК

Знання
Зн1 Знання
фактів,
принципів,
процесів та
загальних
понять у сфері
навчання
та/або
професійної
діяльності

КЗ 1. Здатність до
абстрактного
мислення, аналізу та
синтезу.
КЗ 2. Здатність
застосовувати знання
у практичних
ситуаціях.
КЗ 3. Здатність до
+
розуміння
предметної області
та професійної
діяльності.
КЗ 5. Здатність
+
вчитися і
оволодівати
сучасними знаннями.
КЗ 6. Здатність до
пошуку, оброблення
та узагальнення
інформації з різних
джерел.
КЗ 7. Здатність
розробляти та
управляти
проектами.
КС 2. Здатність
застосовувати
стандарти в області
інформаційних
систем та технологій
при розробці
функціональних
профілів, побудові
та інтеграції систем,

Уміння
Ум1
Виконання
типових
завдань та
розв’язання
проблем
шляхом вибору
і застосування
базових
методів,
інструментів,
матеріалів та
інформації

Комунікація
К1 Здатність до
ефективної
роботи в
команді
К2 Сприйняття
критики, порад і
вказівок

Автономія та
відповідальніс
ть
АВ1
Відповідальніст
ь за виконання
завдань під час
роботи або
навчання
АВ2 Адаптація
своєї поведінки
до зовнішніх
обставин під
час виконання
завдань або
розв’язання
проблем

Загальні компетентності
+

АВ2

+

К2

АВ2

К1

АВ1

Спеціальні (фахові) компетентності
К2

5

АВ1

продуктів, сервісів і
елементів
інфраструктури
організації.
КС 3. Здатність до
проектування,
розробки,
налагодження та
вдосконалення
системного,
комунікаційного та
програмноапаратного
забезпечення
інформаційних
систем та
технологій,
Інтернету речей
(ІоТ), комп’ютерноінтегрованих систем
та системної
мережної структури,
управління ними.
КС 4.
Здатність
проектувати,
розробляти
та
використовувати зас
оби
реалізації
інформаційних
систем, технологій
та інфокомунікацій (
методичні,
інформаційні,
алгоритмічні, техніч
ні, програмні та
інші).
КС 12. Здатність
управляти та
користуватися
сучасними
інформаційнокомунікаційними
системами та
технологіями (у тому
числі такими, що
базуються на
використанні
Інтернет).

+

АВ1

+

АВ1

+

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни
6

Попередні дисципліни:
Наступні дисципліни:
Ґрунтується на знаннях та вміннях Об'єктно-орієнтоване програмування.
щодо базового шкільного курсу з Ознайомча практика
інформатики та алгоритмізації
Бази даних
Основи веб-розробки

7

5. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
(розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять)

Аудиторні заняття
(годин)

Самостійна робота
(годин)

Лекції

Лабораторні заняття

Практичні заняття, семінари

Індивідуальні завдання студентів
(КП, КР, РГ, Р, РЕ)

3

4

5

6

7

8

1

150
/5
150
/5

96

54

48

48

64

86

32

32

2

КР

Екзамен

Загальний обсяг
(годин) / кредитів ECTS
2

Семестровий
контроль

Залік

Семестр
1

Поточний
контроль

Контрольні роботи
(кількість робіт)

За видами аудиторних
занять (годин)

З них

9

10

11

4

іспит

1

іспит

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загального обсягу
складає 53 (%):

Види навчальних занять
(Л, ЛЗ, ПЗ, СР)

Кількість годин

1

2

3

Л
СР

6
2

1

Номер семестру (якщо дисципліна викладається
у декількох семестрах).
Назви змістових модулів.
Найменування тем та питань кожного заняття.
Завдання на самостійну роботу.

Рекомендована література
(базова, допоміжна)

№ з/п.

6. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

4
5
Cеместр 1 Мова програмування С
Змістовий модуль 1.
Тема 1. Алгоритми та особливості їх розробки
1-3, 16, 19
Мета вивчення та особливості курсу. Поняття
чорного ящика. Алгоритми та алгоритмічне
мислення. Псевдокод. Графічне представлення
алгоритму. Діаграма діяльності.
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Кількість годин

Рекомендована література
(базова, допоміжна)

Види навчальних занять
(Л, ЛЗ, ПЗ, СР)

2

СР

12

Розробка діаграми діяльності відповідно до завдання

3

Л
СР

4
2

4

СР

2

Тема 2. Системи числення
1-3, 22-23
Способи представлення даних. Поняття системи
числення. Десяткова система. Двійкова система.
Вісімкова система. Шістадцяткова система. Перехід
між системами. Таблиця ASCII. Колірні моделі.
Основи мови програмування SCRATCH.
Перехід між системами числення
1-3

5

ЛР
СР
Л
СР

8
2
6
2

7

Л
СР

4
2

8

ЛР
СР
Л
СР

8
2
4
2

10

Л
СР

2
2

11

Л
СР

4
2

12

Л
СР

6
2

№ з/п.

Номер семестру (якщо дисципліна викладається
у декількох семестрах).
Назви змістових модулів.
Найменування тем та питань кожного заняття.
Завдання на самостійну роботу.

6

9

2-3,16

Лабораторна робота 0. Проект Scratch

16, 22-23

Тема 3. Типи даних та змінні в мові С
Поняття типу даних. Особливості типізації мови С.
CS50 IDE. Типи даних в мові С. Поняття змінної.
Особливості іменування змінних в мові С.
Оголошення та ініціалізація змінних. Області
видимості
змінної.
Оператори.
Оператори
присвоєння. Математичні оператори. Логічні
оператори. Оператори порівняння.
Тема 4. Умовні оператори
Розгалуження у програмі. Оператор if. Оператор if
else. Оператор if else if else. Оператор switch.
Тернарний оператор.
Лабораторна робота 1. Основні синтаксичні
конструкції мови програмування С.
Тема 5. Цикли
Поняття циклу. Особливості використання циклів в
мові С. Цикл for. Цикл while. Цикл do while.
Тема 6. Аналіз працездатності програми
Код рев’ю. Поняття дебагінгу програми. Особливості
взаємодії з дебагером CS50 IDE.
Тема 7. Масиви
Поняття масиву. Оголошення та ініціалізація
масивів. Основні характеристики масивів. Індексація
в масивах. Рядок як масив символів. Багатовимірні
масиви. Особливості роботи з багатовимірними
масивами.
Тема 8. Функції
Поняття функції. Оголошення та визначення функції.
Прототип функції. Виклик функції. Формальні та

4-5,7, 19, 2024

9

4, 16, 20-24

20-24
4-5, 16, 20-24

20-24

4-7, 16, 20-24

4-7, 16, 20-24

СР

2

14

ЛР
СР

8
2

Рекомендована література
(базова, допоміжна)

Кількість годин

Види навчальних занять
(Л, ЛЗ, ПЗ, СР)

№ з/п.
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Номер семестру (якщо дисципліна викладається
у декількох семестрах).
Назви змістових модулів.
Найменування тем та питань кожного заняття.
Завдання на самостійну роботу.

фактичні параметри функції. Оператор return.
Функція main. Аргументи командного рядка.
Поняття рекурсії. Складові рекурсії.
Реалізація програми на основі розробленої раніше 20-24
діаграми діяльності
Лабораторна робота 2. Масиви та функції
20-24
Змістовий модуль 2

15

СР

4

16

СР

4

17

ЛР
СР
Л
СР

8
2
6
2

ЛР
СР
Л
СР

8
2
6
2

21

СР

2

22

ЛР
СР

8
2

18

19
20

1

Л

2

Тема 9. Сортування
1-3, 20-23
Концепція сортування. Сортування бульбашкою.
Сортування вибором. Сортування вставками. Пошук.
Лінійний, бінарний пошуки. Поняття бінарного
дерева.
Реалізація сортування масиву двома алгоритмами на 1-3, 20-24
вибір викладача
Лабораторна робота 3. Алгоритми
20-24
Тема 10. Особливості роботи з пам'яттю
6-7, 20-24
Поняття стеку та купи. Вказівники. Динамічне
виділення пам’яті в С. Використання sizeof.
Очищення пам’яті. Зміна розміру виділеної пам’яті.
Поняття файлу. Особливості взаємодії з файлами в С.
Поняття потоку.
Лабораторна робота 4. Робота з пам’яттю.
4-7, 20-24
Тема 11. Структури
4-7, 20-24
Поняття
структури.
Створення
структури.
Особливості використання структур в мові С.
Структури
даних
Поняття
однозв’язкого,
двузв’язного списку. Асоціативний масив. Хеш
таблиці та хеш-функції. Розв’язання колізій.
Особливості реалізації структур даних в С.
Реалізація структури відповідно до завдання
20-24
Лабораторна робота 5. Структури даних

20-24

Семестр 2
Змістовий модуль 1
Тема 1. Мова програмування Python. Типи даних
Особливості типізації. Типи даних. Робота зі
змінними в Python. Оператори: математичні, логічні,
оператори присвоєння, оператори приналежності,
оператори порівняння.

8-11, 16, 2223

1
0

Види навчальних занять
(Л, ЛЗ, ПЗ, СР)

Кількість годин

Л
СР

4
2

3

Л
СР

4
2

4

ЛР
СР

8
2

5

Л
СР

4
2

6

ЛР
СР
Л
СР

6
2
4
2

СР

4

Л

6

СР

8

ЛР
СР
Л
СР

8
2
8
2

ЛР
СР
СР

10
2
46

7

8

9
10

11
12

Разом
(годин)

Рекомендована література
(базова, допоміжна)

№ з/п.
2

Номер семестру (якщо дисципліна викладається
у декількох семестрах).
Назви змістових модулів.
Найменування тем та питань кожного заняття.
Завдання на самостійну роботу.

Тема 2. Умови та цикли у Python
Особливості умовних конструкцій у Python. Цикл
while. Цикл for.
Тема 3. Функції та особливості роботи з рядками у
Python
Функції. Аргументи функції. Рядки у Python.
Індексація в рядках, від’ємна індексація. Робота з
підмножиною рядка.
Лабораторна робота 1. Основні концепції мови
програмування Python
Змістовий модуль 2

8-11, 16-17,
22-23

Тема 4. Основи мови SQL
Зберігання даних у файлах CSV. Поняття даних.
Поняття бази даних. Основи проектування баз даних.
Основні команди DDL та DML.
Лабораторна робота 2. Основи SQL

12, 22-23, 26

Тема 5. Основи UML
Уніфікована мова моделювання. Інструменти для
розробки діаграм у нотації UML. Діаграма варіантів
використання. Діаграма класів. Діаграма розгортання.
Діаграма послідовності.
Діаграма класів. Діаграма об’єктів. Діаграма пакетів

29-30

Тема 6. Основи веб-розробки
Мова розмітки гіпертексту. Структура веб-сторінки.
Document Object Model. Блочні та рядкові теги.
Каскадні таблиці стилів. Правила CSS. Різновиди
селекторів. CSS-властивості.
Особливості роботи з CSS властивостями при
розробці сайту.
Лабораторна робота 3. Основи HTML та CSS.
Тема 7. Основи backend розробки
Протокол HTTP. Фреймворк Flask. Найпростіший
застосунок Flask. Маршрутизація. Візуалізація
шаблонів. Робота з базами даних у застосунку.
Лабораторна робота 4. Створення застосунку на
основі Flask
Курсова робота

300

1
1

8-11, 16-17,
22-23

8-11, 16-17,
22-23

12, 22-23, 26

29-30
13-14, 22-23,
25, 27-28

14, 27
13-14, 22-23,
25, 27-28
7, 15, 22-23

15, 22-23

7. САМОСТІЙНА РОБОТА
Важливою умовою покращення якості підготовки студентів є раціональна
організація їх самостійної роботи, що включає самостійне опрацювання
студентами певного кола питань, роботу із літературними джерелами,
написання курсової роботи. Це пробуджує у них інтерес до предмета, розвиває
здатність самостійно аналізувати прочитане, сприяє ґрунтовному засвоєнню
матеріалу дисципліни.
№
з/п
1
2
3
4
5

Назва видів самостійної роботи
Опрацьовування лекційного матеріалу
Підготовка до практичних(лабораторних, семінарських) занять
Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються на
лекційних заняттях
Виконання індивідуального завдання: курсова робота
Інші види самостійної роботи
Разом

Кількість
годин
30
20
24
46
20
140

8. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
При вивченні дисципліни студенти повинні виконати індивідуальне
завдання, яке передбачає написання курсової роботи відповідно до обраної
студентом теми. Можливі теми курсової роботи подані нижче.
Розробка гри для тренування реакції користувача
1. Розробка програми для зберігання дат днів народжень друзів з
лічильником днів до кожного з них
2. Розробка програми для планування гри в шахи
3. Розробка програми для генерації палеток кольору на основі
зображення
4. Розробка гри для тренування пам’яті користувача
5. Розробка програми для відстеження ваги користувача
6. Розробка програми для організації роботи письменника
7. Розробка програми для тестування знань студента про обрану мову
програмування з відображенням статистики та рекомендацій стосовно
матеріалу, що недостатньо засвоєний
8. Розробка програми для підбору випадкових фільмів відповідно до
настрою користувача
9. Розробка програми для організації робочого часу користувача (трекер
задач)
10. Розробка програми для фіксації даних про прочитані книжки
11. Розробка чат-боту для Телеграм для організації дозвілля користувача
12. Розробка програми для відстеження настрою користувача
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13. Розробка програми для відстеження витрат користувача
14. Розробка програми для відстеження ігрового часу користувача
15. Розробка чат-бота для Телеграму для студента НТУ "ХПІ"
16. Розробка програмного забезпечення для планування візітів до лікарів
17. Розробка веб-сторінки для обробки відео-файлів
18. Розробка програми про розділення відходів з відображенням карти
місць, де можна здати сміття
19. Розробка гри для розвитку уважності користувача
20. Розробка програми для зберігання та відслідковування поставлених
цілей користувача
21. Розробка гри для вивчення правописання нових слів
22. Розробка програми для відстеження даних стосовно здоров'я
домашнього улюбленця
23. Розробка програми для оцінки комплектації персонального
комп'ютера
24. Розробка програми для відображення країн, які відвідав користувач
25. Розробка програми для розрахунку калорійності раціону людини
26. Розробка програми для організації процесу обміну книжками
27. Розробка програми для фіксації обсягу випитої користувачем води з
відображенням статистики
28. Розробка веб-сторінки для накладання фільтрів на зображення
29. Розробка програми для відстеження занять в тренажерному залі
30. Розробка веб-сторінки для підрахунку сумісності за знаком зодіаку
31. Розробка програми для поглиблення знань стосовно форм дієслів в
англійській мові
32. Розробка програми для відстеження успішності користувача при
навчанні в автомобільній школі
№
з/п
1

Назва індивідуального завдання
та (або) його розділів
Курсова робота
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Терміни виконання
(на якому тижні)
На 16 тижні 2
семестру

9. МЕТОДИ НАВЧАННЯ
При викладанні навчальної дисципліни для активізації навчального
процесу передбачено застосування сучасних навчальних технологій, таких, як:
проблемні лекції; робота в малих групах; семінари-дискусії; кейс-метод; ділові
ігри.
Проблемні лекції спрямовані на розвиток логічного мислення студентів.
Коло питань теми лекції обмежується двома-трьома ключовими моментами,
увага студентів концентрується на матеріалі, що не знайшов широкого
відображення в підручниках, використовується досвід закордонних навчальних
закладів з роздаванням студентам під час лекцій друкованого матеріалу та
виділенням головних висновків з питань, що розглядаються. При викладанні
лекційного матеріалу студентам пропонуються питання для самостійного
розмірковування. При цьому лектор задає запитання, які спонукають студента
шукати розв'язання проблемної ситуації. Така система примушує студентів
сконцентруватися і почати активно мислити в пошуках правильної відповіді.
На початку проведення проблемної лекції необхідно чітко сформулювати
проблему, яку необхідно вирішити студентам. При викладанні лекційного
матеріалу слід уникати прямої відповіді на поставлені запитання, а
висвітлювати лекційний матеріал таким чином, щоб отриману інформацію
студент міг використовувати при розв’язанні проблеми.
Міні-лекції передбачають викладення навчального матеріалу за короткий
проміжок часу й характеризуються значною ємністю, складністю логічних
побудов, образів, доказів та узагальнень. Міні-лекції проводяться, як правило,
як частина заняття-дослідження. На початку проведення міні-лекції за
вказаними темами лектор акцентує увагу студентів на необхідності представити
викладений лекційний матеріал у так званому структурно-логічному вигляді.
На розгляд виносяться питання, які зафіксовані у плані лекцій, але
викладаються вони стисло. Лекційне заняття, проведене у такий спосіб,
пробуджує у студента активність та увагу при сприйнятті матеріалу, а також
спрямовує його на використання системного підходу при відтворенні
інформації, яку він одержав від викладача. Проблемні лекції та міні-лекції
доцільно поєднувати з такою формою активізації навчального процесу, як
робота в малих групах.
Робота в малих групах дає змогу структурувати лекційні або лабораторні
заняття за формою і змістом, створює можливості для участі кожного студента
в роботі за темою заняття, забезпечує формування особистісних якостей та
досвіду соціального спілкування. Після висвітлення проблеми (при
використанні проблемних лекцій) або стислого викладання матеріалу (при
використанні міні-лекцій) студентам пропонується об'єднуватися у групи по 5-6
осіб та презентувати наприкінці заняття своє бачення та сприйняття матеріалу.
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Презентації – виступи перед аудиторією, що використовуються для
представлення певних досягнень, результатів роботи групи, звіту про
виконання індивідуальних завдань. Однією з позитивних рис презентації та її
переваг при використанні в навчальному процесі є обмін досвідом, який
здобули студенти при роботі у певній малій групі.
Лабораторні заняття (з елементами семінарської дискусії ) дозволяють
формувати у студентів навички особистого експериментального дослідження
фізичних процесів що відбуваються під час роботи компонентів операційної
системи, проводити аналіз умов її функціонування, а також розробляти нові
елементи та системні компоненти відповідно до вимог, що пред’являються до
них, узагальнювати отримані результати, формулювати висновки та думки,
вести подальший обмін думками та поглядами з іншими учасниками щодо
отриманих результатів досліджень з даної теми, а також розвивають творче
мислення, допомагають формувати погляди і переконання, вчать об’єктивно
оцінювати результати і пропозиції опонентів, критично підходити до власних
результатів та поглядів.
Ділові та рольові ігри – форма активізації студентів, за якої вони задіяні
в процесі інсценізації певної виробничої ситуації у ролі безпосередніх
учасників подій. Наприклад, при проведенні лабораторного заняття за темою
“Безпечність персональних конфіденціальних даних на базі секретного диску та
захищеної електронної пошти PGP ” слід поділити аудиторію на групи, кожній
з яких дати завдання використовуючи поштові протоколи.
Розподіл форм та методів активізації процесу навчання за темами
навчальної дисципліни
Тема
Семестр 1
ТЕМА 1.
ТЕМА 2.
ТЕМА 8.
Семестр 2
ТЕМА 5
ТЕМА 7

Практичне застосування навчальних технологій
Міні-лекція «Чорний ящик в різних сферах людського
життя та науки»
Презентація студентом власного проекту Scratch
Гра «Рекурсивні алгоритми і особливості їх побудови»

Робота в малих групах «Розробка комплекту діаграм
при проектуванні програмного забезпечення»
Міні-лекція «Протокол HTTP ті інструменти
розробника в веб-браузері»
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10. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ
Система оцінювання знань, вмінь та навичок студентів передбачає
виставлення оцінок за усіма формами проведення занять. Перевірка та
оцінювання знань студентів може проводитись у таких
формах:
1. Оцінювання роботи студентів у процесі лабораторних занять.
2. Проведення проміжного контролю.
3. Проведення екзаменаційного контролю.
Загальна оцінка з дисципліни визначається як сума балів за всі форми
контролю.
Порядок поточного оцінювання знань студентів
Поточне оцінювання здійснюється під час проведення лабораторних занять
і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної
роботи. Об'єктами поточного контролю є:
1) активність та результативність роботи студента протягом семестру над
вивченням програмного матеріалу дисципліни;
2) виконання проміжного контролю;
3) виконання модульного контрольного завдання.
Контроль систематичного виконання самостійної роботи та
активності на лабораторних заняттях
Оцінювання проводиться за 7-бальною шкалою за такими критеріями:
1) розуміння, ступінь засвоєння теорії та методології проблем, що
розглядаються;
2) ступінь засвоєння матеріалу дисципліни;
3) ознайомлення з рекомендованою літературою, а також із сучасною
літературою з питань, що розглядаються;
4) уміння поєднувати теорію з практикою при розгляді виробничих
ситуацій, розв'язанні задач, проведенні розрахунків при виконанні завдань,
винесених для самостійного опрацювання, та завдань, винесених на розгляд в
аудиторії;
5) логіка, структура, стиль викладу матеріалу в письмових роботах і при
виступах в аудиторії, вміння обґрунтовувати свою позицію, здійснювати
узагальнення інформації та робити висновки.
Максимальна оцінка ставиться за умови відповідності виконаного
завдання студента або його усної відповіді до всіх п'яти зазначених критеріїв.
Відсутність тієї чи іншої складової знижує оцінку на відповідну кількість
балів.
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При оцінюванні практичних завдань увага приділяється також їх якості та
самостійності, своєчасності здачі виконаних завдань викладачу (згідно з
графіком навчального процесу). Якщо якась із вимог не буде виконана, то
оцінка буде знижена.
Проміжний модульний контроль
Проміжний модульний контроль рівня знань передбачає виявлення
опанування студентом матеріалу лекційного модуля та вміння застосовувати
його для вирішення практичної ситуації і проводиться у вигляді контрольних
робіт за відповідними темами дисципліни.
Проведення екзаменаційного контролю
Контроль здійснюється та оцінюється за допомогою проведення екзамену
за всіма темами дисципліни.
Підсумкова оцінка з дисципліни розраховується як сума, що враховує
оцінки кожного виду контролю (оцінки за результатами лабораторних робіт,
контрольних робіт, самостійної роботи, екзаменаційну оцінку, а у другому
семестрі – оцінку за курсову роботу).
11. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ, ТА ШКАЛА
ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ (НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS)
Таблиця 1 – Розподіл балів у семестрі 1
Поточний контроль
КР
лр
ІНДЗ
Підсумкові бали (макс)
70
Макс. проміжні бали
3-6 7-10
3-4
Кільк. од. обліку у
семестрі
4
6
3
Макс. проміжних балів,
всього
15
45
10
Коеф. перерахунку
Макс. кільк.підсумкових
балів
15
45
10
Таблиця 2 – Розподіл балів у семестрі 2
Поточний контроль
КР
лр
ІНДЗ
Підсумкові бали (макс)
70
Макс. проміжні бали
10
7-9
30
Кільк. од. обліку у
семестрі
1
4
1
Макс. проміжних балів,
10
30
30
1
7

Семестрови
й контроль
30

Всього за
семестр
100

100
1
30

Семестрови
й контроль
30

100

Всього за
семестр
100

100

всього
Коеф. перерахунку
Макс. кільк.підсумкових
балів

1
10

30

30

30

100

Критерії та система оцінювання знань та вмінь студентів.
Згідно основних положень ЄКТС, під системою оцінювання слід розуміти
сукупність методів (письмові, усні і практичні тести, екзамени, проекти, тощо),
що використовуються при оцінюванні досягнень особами, що навчаються,
очікуваних результатів навчання.
Успішне оцінювання результатів навчання є передумовою присвоєння
кредитів особі, що навчається. Тому твердження про результати вивчення
компонентів програм завжди повинні супроводжуватися зрозумілими та
відповідними критеріями оцінювання для присвоєння кредитів. Це дає
можливість стверджувати, чи отримала особа, що навчається, необхідні знання,
розуміння, компетенції.
Критерії оцінювання – це описи того, що як очікується, має зробити
особа, яка навчається, щоб продемонструвати досягнення результату навчання.
Основними концептуальними положеннями системи оцінювання знань та вмінь
студентів є:
1. Підвищення якості підготовки і конкурентоспроможності фахівців за
рахунок стимулювання самостійної та систематичної роботи студентів
протягом навчального семестру, встановлення постійного зворотного зв’язку
викладачів з кожним студентом та своєчасного коригування його навчальної
діяльності.
2. Підвищення об’єктивності оцінювання знань студентів відбувається за
рахунок контролю протягом семестру із використанням 100 бальної шкали
(табл. 2). Оцінки обов’язково переводять у національну шкалу (з виставленням
державної семестрової оцінки „відмінно”, „добре”, „задовільно” чи
„незадовільно”) та у шкалу ЕСТS (А, В, С, D, Е, FХ, F).
Таблиця 2 – Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЄКТС
Сума балів за всі види
навчальної діяльності

Оцінка ECTS

90 ... 100
82 … 89
74 … 81
64 … 73
60 … 63

A
B
C
D
E

Оцінка
за національною шкалою
відмінно
добре
задовільно

1
8

35 … 59
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12. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ
ДИСЦИПЛІНИ
Навчально-методичний комплекс дисципліни включає:
1. Стандарт вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 12
«Інформаційні технології» спеціальності 126 «Інформаційні системи та
технології», затверджений та введений у дію наказом МОН України від
12.12.2018 р. №1380.
2. Робочу програму навчальної дисципліни.
3. Силабус навчальної дисципліни.
4. Матеріали до курсу “Алгоритмізація та програмування” [Електронний
ресурс]. – Режим доступу:
https://classroom.google.com/c/MzIwNDc2MDMxNTM2?cjc=hjzd7xw
5. Пакети завдань для поточного та підсумкового контролю знань та ін.
13. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
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1. Корнієнко М. М., Іванова І. Д. Інформатика. Основи алгоритмізації і
програмування. – Ранок, 2011. – 48 с.
2. Cormen T. H. Introduction to Algorithms Third Edition / Thomas H. Cormen
Charles E. Leiserson Ronald L. Rivest Clifford Stein // The MIT Press, 2009. –
1313 p.
3. Stephens R. Essential Algorithms: A Practical Approach to Computer
Algorithms. – John Wiley & Sons, Inc, 2013. – 544 с.
4. C Programming Absolute Beginner’s Guide. Third Edition. - Pearson
Education, 2014. – 617с.
5. Seacord R. C. Effective C: An Introduction to Professional C Programming.
– No Starch Press, 2020. – 272 p.
6. Thomas Mailund Pointers in C Programming. A Modern Approach to
Memory Management, Recursive Data Structures, Strings, and Arrays. – Apress,
7. Anquetil R Fundamental Concepts for Web Development: HTML5, CSS3,
JavaScript and much more. – Independently published, 2019. – 276 с.
8. Myers M. Smarter way to learn Python. – 2017. – 234 p.
9. Stephenson B. The Python Workbook. – Springer: Texts in Computer
Science, 2019. – 218 p.
10. Маттес Е. Пришвидшений курс Python. – Видавництво Старого Лева,
2021. – 600 с.
11. Руденко В.Д., Жугастров О.О. Основи алгоритмізації і програмування
мовою Python. – Ранок, 2019. – 192 с.
12. Allen G. Taylor Author of SQL All-in-One For Dummies. 9th edition.
Hoboken, 2019. – 496 p.
13. Upadhyay K. Ch. HTML5 For Web Designers. Complete Hypertext Markup
Language Guidance. - Independently published, 2020. – 71 p.
14. Grant K. J. CSS in depth. – Manning Publications Co, 2018. – 445 p.
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15. Grinberg M. Flask Web Development: developing web applications with
Python. 2nd edition. - O’Reilly Media, Inc, 2018. – 314 р.
Допоміжна література
16. Skiena S. S. The Algorithm Design Manual. Third edition. – Springer, Texts
in Computer Science, 2020. – 810 p.
17. Al Sweigart Invent Your Own Computer Games with Python, 4th edition. –
No Starch Press, 2017. – 376 p.
18. Мартін Р. С. Чистий код. – 2019. – 368 с.
19. Chacon S. Pro Git [Electronic resourse] / Scott Chacon, Ben Straub. Apress,
2014.– 608 p. – Mode of access: https://git-scm.com/book/uk/v2.
ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ В ІНТЕРНЕТІ
20. The GNU C Reference Manual [Electronic resource]. – Access mode:
https://www.gnu.org/software/gnu-c-manual/gnu-c-manual.html
21. Beej's Guide to C Programming [Electronic resource]. – Access mode:
https://beej.us/guide/bgc/html//index.html
22. CS50 «Основи програмування» на платформі Prometheus [Електронний
ресурс].
–
Режим доступу: https://edx.prometheus.org.ua/courses/
Prometheus/CS50/2016_T1/info
23. CS50 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://cs50.harvard.edu/
24. C Programming Language Documentation. [Electronic resource]. – Access
mode: https://devdocs.io/c/
25. Front-End Developer Handbook 2018 / Cody Lindley – Frontend Masters. –
2018.
–
168
p.
[Electronic
resource].
–
Access
mode
:
https://legacy.gitbook.com/book/frontendmasters/front-end-developer-handbook2018/details.
26. SQL Tutorial [Electronic resource]. – Access mode :
https://www.w3schools.com/sql/
27. CSS Snapshot 2017. W3C Working Group Note [Electronic resource]. –
Access mode : https://www.w3.org/TR/css-2017/.
28. HTML 5.2. W3C Recommendation [Electronic resource]. – Access mode :
https://www.w3.org/TR/html52/.
29. UML [Electronic resource]. – Access mode : https://www.uml.org/
30. Основи UML [Electronic resource]. – Access mode :
https://docs.kde.org/trunk5/uk/umbrello/umbrello/uml-basics.html
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