
 

ОСНОВИ ПРОГРАМУВАННЯ PYTHON  
СИЛАБУС 

Шифр і назва спеціальності 
121 Інженерія програмного 
забезпечення 
122 Комп’ютерні науки 

Інститут / факультет 
Комп’ютерних наук та інформаційних 
технологій 

Назва програми «Інженерія програмного 
забезпечення» 
«Комп’ютерні науки та 
інтелектуальні системи» 

Кафедра 
Програмної інженерії та інтелектуальних 
технологій управління 

Тип програми Освітньо-професійна Мова навчання Українська, англійська 

Викладач 

Світлана Миколаївна Коваленко Svitlana.Kovalenko@khpi.edu.ua 

 

к.т.н., доцент, доцент кафедри ПІІТУ. Підготувала і опублікувала понад 60 публікацій, 3 колективні монографії, 2 
підручники, 6 статей у виданнях, індексованих у Scopus та Web of Science. (h-index = 3 у Google Академії- 
https://scholar.google.com/citations?user=jeD1w74AAAAJ&hl; ідентифікатор ORCID-0000-0001-6770-6778, ідентифікатор 
автора Scopus - https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57212035934).  
Провідний лектор з курсів: Фреймворки Python (бакалаври) (англійською та українською мовами), Обробка даних Python 
(бакалаври) (англійською та українською мовами), Основи програмування Python (бакалаври) (англійською мовою), 
Поглиблений Python (бакалаври) (англійською та українською мовами) 

Загальна інформація про курс 

Анотація 
Дисципліна «Основи програмування Python» є навчальною дисципліною з циклу професійної вибіркової підготовки. Вона 
викладається у третьoму семестрі в обсязі 180 год.(6 кредити ECTS), зокрема: лекції – 32 год., лабораторні – 32 год., самостійна робота 
– 116 год. У курсі передбачено два змістових модулі та дві модульні контрольні роботи. Завершується дисципліна заліком 

Цілі курсу 
Надання студентам теоретичних відомостей та практичних навичок щодо синтаксису мови програмування Python, використання 
модулів її стандартної бібліотеки, а також застосування методів і техніки створення, відлагодження та тестування програм з 
використанням різних IDE. 

Формат  Лекції, лабораторні роботи, самостійна робота. Підсумковий контроль — залік. 

Семестр 3 

Обсяг (кредити) / Тип курсу 
(обов’язковий / вибірковий) 

6 / Вибірковий Лекції (години) 32 
Практичні 

заняття (години) 
32 

Самостійна робота 
(години) 

116 



Програмні 
компетентності 

Загальні компетентності: 
121-К01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  
121-К02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  
121-К03. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.  
121-К05. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  
121-К06. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.  
122-ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 
122-ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
122-ЗК6. Здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями. 
122-ЗК7. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 
122-ЗК11. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 
121-К13. Здатність ідентифікувати, класифікувати та формулювати вимоги до програмного забезпечення. 
121-К15. Здатність розробляти архітектури, модулі та компоненти програмних систем.   
121-К19. Володіння знаннями про інформаційні моделі даних, здатність створювати програмне забезпечення для зберігання, видобування 
та опрацювання даних. 
121-К22. Здатність накопичувати, обробляти та систематизувати професійні знання щодо створення і супроводження програмного 
забезпечення та визнання важливості навчання протягом всього життя. 
121-К23. Здатність реалізовувати фази та ітерації життєвого циклу програмних систем та інформаційних технологій на основі відповідних 
моделей і підходів розробки програмного забезпечення. 
121-К25. Здатність обґрунтовано обирати та освоювати інструментарій з розробки та супроводження програмного забезпечення.   
121-К26. Здатність до алгоритмічного та логічного мислення. 
122-СК8. Здатність проєктувати та розробляти програмне забезпечення із застосуванням різних парадигм програмування: узагальненого, 
об’єктно-орієнтованого, функціонального, логічного, з відповідними моделями, методами й алгоритмами обчислень, структурами даних і 
механізмами управління. 
122-СК10. Здатність застосовувати методології, технології та інструментальні засоби для управління процесами життєвого циклу 
інформаційних і програмних систем, продуктів і сервісів інформаційних технологій відповідно до вимог замовника. 
122-СК12. Здатність забезпечити організацію обчислювальних процесів в інформаційних системах різного призначення з урахуванням 
архітектури, конфігурування, показників результативності функціонування операційних систем і системного програмного забезпечення. 

Результати навчання 
Методи викладання та 

навчання 

Форми оцінювання 
(поточне оцінювання CAS, 

підсумкове оцінювання 
FAS) 

121-ПР03. Знати основні процеси, фази та ітерації життєвого циклу програмного забезпечення. 
Інтерактивні лекції з 
презентаціями, дискусії, 
практичні заняття, командна 
робота, кейс-метод, метод 
зворотного зв'язку з боку 
студентів, проблемне 
навчання 

Письмові індивідуальні 
завдання до лабораторних 
робіт (CAS), оцінювання 
знань на лабораторних 
заняттях (CAS), експрес-
опитування(CAS), онлайн -
тести (CAS), 
підсумковий/семестровий 
контроль у  формі заліку, 

121-ПР08. Вміти розробляти людино-машинний інтерфейс. 

121-ПР23. Вміти документувати та презентувати результати розробки програмного забезпечення.   

122-ПР1. Застосовувати знання основних форм і законів абстрактно-логічного мислення, основ 
методології наукового пізнання, форм і методів вилучення, аналізу, обробки та синтезу інформації в 
предметній області комп’ютерних наук. 



122-ПР5. Проєктувати, розробляти та аналізувати алгоритми розв’язання обчислювальних та логічних 
задач, оцінювати ефективність та складність алгоритмів на основі застосування формальних моделей 
алгоритмів та обчислюваних функцій. 

відповідно до графіку 
навчального процесу (FAS) 

122-ПР9. Розробляти програмні моделі предметних середовищ, вибирати парадигму програмування з 
позицій зручності та якості застосування для реалізації методів та алгоритмів розв’язання задач в галузі 

комп’ютерних наук. 

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ 
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Сума балів за всі види 
навчальної діяльності Оцінка ЕСТS Оцінка за національною шкалою 

Нарахування 
балів 

100% підсумкове оцінювання у 
вигляді іспиту (30%) та поточного 
оцінювання (70%). 
20% залік: семестровий екзамен, 
відповідно до графіку 
навчального процесу  
80% поточне оцінювання: 

 50% оцінювання завдань 
на лабораторних роботах; 

 30%  проміжний контроль 
(2 модульні контрольні 
роботи) 

90-100 А відмінно 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FХ незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов'язковим повторним вивченням 

дисципліни 

Політика курсу 

Студенти зобов'язані відвідувати заняття згідно розкладу та дотримуватися етики поведінки. У разі відсутності студентам необхідно буде 
виконати всі завдання, щоб компенсувати пропущені заняття. Участь у практичних заняттях вимагає попередньої підготовки та завчасного 
опрацювання всіх необхідних матеріалів для продуктивних дискусій під час заняття. Письмові завдання повинні бути подані до 
встановлених строків.  

Структура та зміст курсу 

Тема 1 Введення до Python. 
Основи синтаксису 
Python, Дзен Python 

Лабораторна робота 1 Встановлення Python та знайомство з IDE 
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Поняття та переваги використання 
віртуального оточення 

Тема 2 Оператори порняння, 
логічні оператори,  
умовні конструкції 

Лабораторна робота 2 Логічні вирази та if оператор Модулі Python. Імпортування модулів. 
Дослідження модулю datetime 

Тема 3 Цикли в Python.  Лабораторна робота 3 Використання циклів в Python Вкладені цикли. Варіанти використан-
ня 

Тема 4 Списки в Python,  
оператори, методи та 
вбудовані функції для 
роботи з ними. 
Дослідження 
продуктивності коду 

Лабораторна робота 4 Робота зі списками Python Вкладені списки та робота з ними. 

Тема 5 Функції користувача та 
робота з ними 

Лабораторна робота 5 
 

Використання функцій користувача та порівняння 
продуктивності коду 

Використання лямбда-функцій в 
Python 



Тема 6 Рядки в Python.  Лабораторна робота 6 Робота з рядками Поняття та використання регулярних 
виразів при роботі з текстом 

Тема 7 Кортежі, словники та 
множини. Спискові, 
словникові та множинні 
включення, вирази-
генератори 

Лабораторна робота 7 Робота зі словниками Python Тестування та фреймворки для 
тестування 

Тема 8 Опрацювання виключень 
та оператор assert. 

Лабораторна робота 8 Створення власних класів та робота з ними Робота з файлами в Python 

Тема 9 Вступ до об’єктно-
орієнтованого 
програмування.  

 
Декоратори, поняття та варіанти 
використання 
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1. Richard L. Halterman. Fundamentals of Python Programming, 
2019, 669p. 
2. Al Sweigart. Automate the Boring Stuff with Python, 2nd 
edition: Practical Programming for Total Beginners, No Starch 
Press, 2020, 901p. – URL: https://automatetheboringstuff.com/ 
3. Eric Matthes Python Crash Course, 2nd Edition, No Starch 
Press, 2019. 548p. 
4. Brett Slatkin. Effective Python : 59 specific ways to write 
better Python 
5. Dusty Phillips, Steven F. Lott Python Object-Oriented 
Programming, 4th  edition, Packt, 2019, 714p. 
6. J. Hunt: A Beginners Guide to Python 3 Programming.  
Springer, 2019. 433 p. 
7. J. Hunt: Advanced Guide to Python 3 Programming. // 
Springer, 2019. 494 p. 
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8. Al Sweigart. Python Programming Exercises, Gently Explained. 2022, 160р. 
9. Al Sweigart.Cracking Codes with Python, No Starch Press, Inc , 2018, 418p. 
10. Allen B. Downey. Think Python 2e [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
https://greenteapress.com/wp/think-python-2e/ 
11. B. Stephenson: The Python Workbook: A Brief Introduction with Exercises and Solutions, 2 nd ed. 
// Springer, 2019 
12 Офіційний сайт Python [Електронний ресурс]-  Режим доступу: https://www.python.org/ 
13. Beginner's Guide to Python  [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
https://wiki.python.org/moin/BeginnersGuide 
14. Документація Python [Електронний ресурс] - Режим доступу: https://docs.python.org/3/ 
15. Підручник Python [Електронний ресурс] - Режим доступу: 
https://docs.python.org/uk/3/tutorial/index.html 

Норми  академічної  етики 

Студент повинен дотримуватися «Кодексу етики академічних взаємовідносин та доброчесності НТУ «ХПІ»: виявляти дисциплінованість, вихованість, доброзичливість, чесність, 
відповідальність  

Силабус за змістом повністю відповідає робочій програмі курсу.  
 


