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к.т.н. доцент кафедри програмної інженерії та інформаційних технологій 
управління. Підготувала і опублікувала понад 50 публікацій, 2 колективні 
монографії, 1 підручник з грифом університету, 3 статей у виданнях, 
індексованих у Scopus. (h-index = 3, i10-index = 0 у Google Академії- 
https://scholar.google.com/citations?user=b3YLGToAAAAJ; ідентифікатор ORCID- 
https://orcid.org/0000-0001-7002-4698, ідентифікатор автора Scopus 
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57190442390).  
Провідний лектор з курсів: Алгоритмізація та програмування (частина 1, 
частина 2)  (українською мовою) 

Загальна інформація про курс 

Анотація 

Дисципліна «АЛГОРИТМІЗАЦІЯ ТА ПРОГРАМУВАННЯ» є навчальною дисципліною з циклу 

професійної обов“язкової підготовки за спеціальністю 122 “Комп'ютерні науки”. Вона 
викладається у першому та другому семестрах в обсязі 300 год.(10 кредитів ECTS), 
зокрема: лекції – 80 год., лабораторні – 80 год., самостійна робота – 140 год. У курсі 
передбачено чотири змістових модулі та п’ять модульних контрольних робіт. 
Завершуються обидві частини дисципліни екзаменом. 

Цілі курсу 
Формування 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.  

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

Семестр 1, 2 

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

10 / 

Обов’язков

ий 

Лекції (години
) 

80 
Лекційні 

заняття (години) 
80 

Самостійна робота 
(години) 

140 

Програмн
і 
компетен
тності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК6. Здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК7. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК9. Здатність працювати в команді. 

СК3. Здатність до логічного мислення, побудови логічних висновків, 

використання формальних мов і моделей алгоритмічних обчислень, 

проєктування, розроблення й аналізу алгоритмів, оцінювання їх ефективності 

та складності, розв’язності та нерозв’язності алгоритмічних проблем для 

адекватного моделювання предметних областей і створення програмних та 

інформаційних систем. 

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. 

   

Результати навчання Методи викладання та навчання 
Форми оцінювання 

(поточне оцінювання CAS, 
підсумкове оцінювання FAS) 

   

ПР1. Застосовувати 
знання основних форм і 
законів абстрактно-
логічного мислення, 
основ методології 
наукового пізнання, 
форм і методів 
вилучення, аналізу, 

Інтерактивні лекції з 
презентаціями, дискусії, 
лабораторні 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 семестрового 
екзамену, відповідно до графіку 

   



обробки та синтезу 
інформації в 
предметній області 
комп’ютерних наук.  

навчального процесу (FAS) 

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. 

Інтерактивні лекції з 
презентаціями, дискусії, 
лабораторні 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), 
онлайн -тести (CAS), 
підсумковий/семестровий 
контроль у  формі семестрового 
екзамену, відповідно до графіку 
навчального процесу (FAS) 

   

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. 

Інтерактивні лекції з 
презентаціями, дискусії, 
лабораторні заняття, командна 
робота, кейс-метод, дослідження, 
проєктне навчання 

Письмові індивідуальні завдання 
до лабораторних робіт (CAS), 
оцінювання знань на 
лабораторних заняттях (CAS), 
онлайн -тести (CAS), 
підсумковий/семестровий 
контроль у  формі семестрового 
екзамену, відповідно до графіку 
навчального процесу (FAS) 

   

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ    
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Сума балів за 
всі види 

навчальної 
діяльності 

Оцінка 
ЕСТS 

Оцінка за національною 
шкалою 

Нарах
уванн

я 
балів 

100% 
підсумкове 
оцінювання у 
вигляді іспиту 
(30%) та 
поточного 
оцінювання 
(70%). 
30% іспит: 

   

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 
семестровий 
екзамен, 
відповідно до 
графіку 
навчального 
процесу  
70% поточне 
оцінювання: 

 30-45% 
оцінюва
ння 
завдань 
на 
лаборат
орних 
роботах; 

 25-40%  
проміжн
ий 
контрол
ь 
(модуль
ні 
контрол
ьні 
роботи 
та 
індивіду
альні 
домашні 
завданн
я); 

   

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 лабораторних 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 

Семестр 1 

   



Тема 1 Алгоритми та 
особливості їх 
розробки 

Лабораторна робота 0 Проект Scratch 
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Розробка діаграми діяльності відповідно 
до завдання 

Тема 2 Системи числення Лабораторна робота 1 Основні синтаксичні конструкції мови 
програмування С 

Перехід між системами числення 

Тема 3 Типи даних та змінні в 
мові С 

Лабораторна робота 2 Масиви та функції Реалізація програми на основі 
розробленої раніше діаграми діяльності 

Тема 4 Умовні оператори Лабораторна робота 3 Алгоритми Реалізація сортування масиву двома 
алгоритмами на вибір викладача 

Тема 5 Цикли Лабораторна робота 4 Робота з пам’яттю Реалізація структури відповідно до 
завдання 

Тема 6 Аналіз працездатності 
програми 

Лабораторна робота 5 Структури даних  

Тема 7 Масиви    

Тема 8 Функції    

Тема 9 
 

Сортування     

Тема 10 
 

Особливості роботи з 
пам'яттю 

    

Тема 11 
 

Структури     

 

Семестр 2 

Тема 1 Мова програмування 
Python. Типи даних 
 

Лабораторна робота 1 Основні концепції мови програмування Python С
а
м
о
с
т
і
й
н
а
 
р
о

Діаграма класів. Діаграма об’єктів. 
Діаграма пакетів 

Тема 2 Умови та цикли у 
Python 

Лабораторна робота 2 Основи SQL Особливості роботи з CSS властивостями 
при розробці сайту. 

Тема 3 Функції та особливості 
роботи з рядками у 
Python 

Лабораторна робота 3 Основи HTML та CSS  

Тема 4 Тема 4.  Основи мови 
SQL 
 

Лабораторна робота 4 Створення застосунку на основі Flask.  

Тема 5 Основи UML    

   



Тема 6 Основи веб-розробки   б
о
т
а 

 

Тема 7 Основи backend 
розробки 
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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.     

 


