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ВСТУП 

 

Програма навчальної дисципліни “Основи програмування” складена відповідно до 

освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми підготовки  

Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти_____________  

(назва рівня вищої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня) 

 

спеціальності ____105 – Прикладна фізика та наноматеріали ____________________ 

спеціалізації інформаційні технології обробки даних в енергетичних системах, фізика 

нетрадиційних енерготехнології та фізичні аспекти екології, теплофізика та молекулярна 

фізика 

1. Опис навчальної дисципліни 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни – знайомство студентів з основами 

програмування, принципами побудови програм, вивчення інструментальних засобів 

програмування. 

 

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни – знання основних концепцій 

програмування мовою С++, вміння самостійно створювати програми для вирішення 

фізичних та математичних задач в галузі енергетики.   

 

 1.3. Кількість кредитів 3 

 

1.4. Загальна кількість годин 90 

  

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

 

Нормативна / за вибором 

 

Вид кінцевого контролю (семестровий екзамен або залік) 

 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 

1-й -й 

Семестр 

1-й -й 

Лекції 

16 год.  год. 

Практичні, семінарські заняття 

 год.  год. 

Лабораторні заняття 

32 год.  год. 

Самостійна робота 

42 год.  год. 

Індивідуальні завдання  

год. 

 

1.6. Заплановані результати навчання 
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2. Тематичний план навчальної дисципліни 

 Розділ 1. Динамічні структури даних 

 Тема 1. Простір імен та виключення 

Зміст: Обробка виключень 

 Тема 2. Класи 

Зміст: загальні принципи побудови класу. Підключення класів до головної програми.  

 Тема 3. Технологія роботи з файлами 

Зміст: Створення файлів.  Читання та запис інформації в файл 

 Тема 4. Буферизація даних 

Зміст:Файлові та строкові потоки. Потоки введення в буфер. 

 Тема 5. Динамічні змінні та динамічна пам’ять 

Зміст: Динамічні масиви та матриці 

 Тема 6. Спискові структури даних 

Зміст: Алгоритми пошуку входження в строку. Сортування символів.  

 Тема 7. Дерева 

Зміст: Алгоритми обходу дерев в глибину та ширину. Бінарні дерева.  

 Тема 8. Алгоритми роботи на графах 

Зміст: Алгоритм Дейкстри, Флойда-Уоршела, жадібний алгоритм.  

 

 

 

3. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви розділів 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 

Розділ 1. Основи програмування 

Виключення 11 2  5  5       

Класи 11 2  5  5       

Технологія роботи з 

файлами 

11 2  5  5       

Буферизація даних 11 2  5  5       

Динамічні змінні та 

динамічна пам’ять  

11 2  5  5       

Спискові структури 

даних 

11 2  5  5       

Дерева 12 2  6  6       

Алгоритми роботи на 

графах 

12 2  6  6       

Разом за розділом 1 90 16  32  42       

 Усього годин  90 16  32  42       
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4. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Виключення 4 

2 Класи 4 

3 Технологія роботи з файлами 4 

4 Буферизація даних 4 

5 Динамічні змінні та динамічна пам’ять  4 

6 Спискові структури даних 4 

7 Дерева 4 

8 Алгоритми роботи на графах 4 

 Разом   32 

 

5. Завдання для самостійної робота 

Самостійна робота студента включає виконання завдання, окремий варіант для 

кожного студента, оформлення звіту, та захист роботи.  

 

№ 

з/п 

Види, зміст самостійної роботи Кількість 

годин 

1 Виключення 5 

2 Класи 5 

3 Технологія роботи з файлами 5 

4 Буферизація даних 5 

5 Динамічні змінні та динамічна пам’ять  5 

6 Спискові структури даних 5 

7 Дерева 6 

8 Алгоритми роботи на графах 6 

 Разом  42 

 

 
6. Індивідуальні завдання 

 

7. Методи контролю 

1)  Контрольні роботи. За навчальним планом передбачено 2 контрольні роботи в 

кожному семестрі. Кількість балів на одну контрольну роботу – 10.  Кожна контрольна 

робота містить 10 запитань, повна відповідь оцінюється у 1 бали, часткова в 0.5, 

відсутність відповіді 0 балів. За семестр студент може набрати максимум 20 балів.  

2) Захист самостійних робот. Кожна робота – до 3 балів. Нарахування балів 

здійснюється за: оформлений звіт, відповіді на питання по коду програми, робоча 

програма, проходження тестів без збоїв в роботі. За семестр студент може набрати 

максимум 24 балів за 8 тем.  

3) Активність на занятті. За роботу в аудиторії студент отримує від 0 до 2 балів за 

кожну тему, а саме: виконання лабораторної роботи, відповіді по коду програми, 

відповіді на додаткові питання  по темі заняття. За семестр студент може набрати 

максимум 16 балів. 

4) Екзаменаційна робота. На екзаменаційну роботу відводиться 40 балів. 

Екзаменаційний білет складається з двох теоретичних питань та одного практичного 

завдання. Кожне теоретичне питання оцінюється в 10 балів, практичне завдання 

оцінюється в 20 балів. 
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8. Схема нарахування балів 

Підсумковий семестровий контроль в формі екзаменаційної роботи 

 

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завадання 

Е
к
за

м
ен

 

С
у
м

а 

Розділ 1 

Контрольна 

робота, 

передбачена 

навчальним 

планом 

Індивідуальне 

завдання 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8     

5 5 5 5 5 5 5 5 20 0 40 100 

Т1, Т2 ...  – теми розділів. 
  

 

Шкала оцінювання 

 

Сума балів за всі види навчальної 

діяльності протягом семестру 

Оцінка 

для екзамену для заліку 

90 – 100 відмінно   

 

зараховано 
70-89 добре  

50-69 задовільно  

1-49 незадовільно не зараховано 

 

9. Рекомендована література 

Основна література 

1. Бьёрн Страуструп Программирование: принципы и практика использования C++  

2. Бондарев В.М.- Программирование на C++(2005) ISBN 966-8530-50-0 

3. Глушаков С.В., Коваль А.В., Смирнов С.В. — Язык программирования C++. 

Учебный курс(2001) ISBN 966-03-1282-2 

4. Голуб А. — Правила программирования на C и C++(2001) ISBN: 5-7503-0090-0 

5. Дейтел Х., Дейтел П. — Как программировать на C++(3rd)(2001) 

6. Дирк Хенкеманс, Марк Ли — Программирование на C++ ISBN: 5-93286-050-2 

7. Кубенский А.А. — Структуры и алгоритмы обработки данных(2004) 

 

Допоміжна література 

1. «The Design and Evolution of C++» («Дизайн и эволюция С++») (Бьёрн Страуструп) 

2. «Effective C++» («Эффективное использование C++») (Скотт Майерс) 

3. «Exceptional C++» («Решение сложных задач на С++») (Герб Саттер) 

4. «C++ Coding Standards» («Стандарты программирования на С++») (Герб Саттер, 

Андрей Александреску). 

5. «Advanced C++ Programming Styles and Idioms» («Программирование на С++») 

(Джеймс Коплиен) 
 

10. Посиланная на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне 
забезпечення 

1. Справочник по языку C++ https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/3bstk3k5.aspx  
 

http://www.amazon.com/dp/0321992784/?tag=stackoverfl08-20
http://www.amazon.com/dp/0201543303/?tag=stackoverfl08-20
http://www.amazon.com/dp/0321334876/?tag=stackoverfl08-20
http://www.amazon.com/dp/0201615622/?tag=stackoverfl08-20
http://www.amazon.com/dp/0321113586/?tag=stackoverfl08-20
http://www.amazon.com/dp/0201548550/?tag=stackoverfl08-20
http://yandex.ua/clck/jsredir?from=yandex.ua%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1176.SYNoRmV16kt32G2OKuBSZhbwVqW-KS1-B0LFc9pAMsY.24872e11f054a0547138e7e89314cb62a817314b&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9bb4iM1VPfe4W5x0C0-qwflIRTTifi6VAA&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQjlnb0IyZE9iLTR1c3VPcUlsY0pBVjI5al9VUlI2dC1XMXMtTlJCTXB6LUVUQ0ZRSUFwMktPWm9UbnFBcWh3SnpTajdFQXFYeUtrOXBRaDhqOXRqcUQ5TkpKOGZXQVpzMldZY0NxQjR4VFBvU0loZVNGRHFCaUFtQ3VXSlBHOHlR&b64e=2&sign=683fc8e95b390fce32ae15f42050f2f2&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFLOfb_fmFkJvEOuPb7zkt4HY7lPHgAT34_Vz6KJKebCm9YLxhCtPdH-beYMtvJvNrbnfzTEizpNJURek1J9i-Qg3c1TMjkPF1wVRe4yLzABnE6cEkzhZ3oZEE8ruHpMkt82Td9HreHy0VaLpJuN-yeYyy1X8mifUhDgLpJ1ukCiof68ViGHDfxWBy2fRQwAjN_67YV7ke7iHubHoQdF5n_L4MfcI3YWepwFK7jhVi6p00UJ9_lXBMP1XYKoUb2Ca64f5uuZkEAS4LA-PLWMIDWsgGUjamNiTTyzlZN-zSiZcHx_UYNCUxYvPq7zBPeCJH12WmpL1WSpOrs2A5G16q4ojLJir8IkwbK1pCzs2a9TMhBORt3bMfTcEzEqoRGYeSDFJw-OkIgjNXaIihfLNACBsl9EDHDbq1EcTNK0sg5qWC-L9SUfFAGmi9YQ7yg4l_9oJoqUPoT-K&ref=orjY4mGPRjmt1xzYuZsDZSKx6sHOF1RVuvCctDGm5skvbhguLePdhu09CLWQAhZanj158j3kbwAnOjCDFgb7VcjnaelOqxlfD_r7gsOY5viVcEPsxYz7DL93tFKO-btrKLYIrq0oukUsiAcwF5OUXL6Nh8KRz3WespK7aq8ec0P4wiPCK7Cqw6frFsngOLdBq18AokWmbbzGFM9VgtBxvOMzyXnLhGMn&l10n=ru&cts=1473682560147&mc=3.2390979179887864
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/3bstk3k5.aspx

