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Тип дисципліни – нормативна.
Викладач – Гребенович Юлія Євгенівна, старший викладач.
Мова вивчення – українська.
Форми організації освітнього процесу – лекції, лабораторні заняття,
самостійна робота; індивідуальні творчі завдання.
Заплановані результати навчання: У результаті вивчення дисципліни
студент повинен:
 вміти розроблювати програмне забезпечення засобів вимірювальної
техніки;
 знати основні етапи процесу проектування програмного забезпечення;
типові алгоритмічні конструкції;
 знати: сучасні передові технології програмування;
 знати структуру, принципи побудови та функціонування прикладного
програмного та інформаційного забезпечення;
 знати основи програмування та моделювання;
 вміти: працювати на персональному комп'ютері; розробляти та
реалізовувати алгоритми розв'язку із застосуванням однієї з систем
програмування.
 знати життєві цикли об'єктно-орієнтованих програм;
 основні парадигми об'єктно-орієнтованого програмування;
 технологію розробки об'єктно-орієнтованих додатків;
 принципи розробки Windows-додатків.
 розуміти принципи розробки сучасних програм.
Компетентності студента:
 компетенції соціально-особистісні, які пов’язані зі здатністю учитися,
системно мислити, наполегливістю у досягненні мети та турботою про
якість виконуваної роботи;
 загальнонаукові
компетенції,
що
забезпечують
здатність
використовувати математичні методи аналізу і синтезу; здатність
мислити в термінах об'єктно-орієнтованої моделі; базові знання
1

сучасних інформаційних технологій та уміння використовувати
Інтернет-ресурси;
 інструментальні компетенції, які дозволяють оволодіти навичками
використання програмних засобів створення сучасних програмних
продуктів, а також навичками виконання дослідницьких робіт;
 загальнопрофесійні компетенції, які пов’язані з навичками роботи з
комп’ютером; дають базові уявлення про розвиток інформаційних
технологій на сучасному етапі;
 професійні компетенції, що забезпечують: здатність здійснювати
декомпозицію проекту на сукупність окремих блоків і складати технічні
вимоги до інформаційного забезпечення кожного з них;
 спеціалізовано-професійні компетенції, які дозволяють: користуватися
раніше складеними програмами і вносити зміни в програму, виконувати
налагоджування програм за допомогою вбудованих інструментальних
засобів; використовувати стандартні бібліотечні класи.
Змістові модулі (перелік тем):
Змістовий модуль 1. Інформація і інформаційні процеси.
Тема 1.1. Поняття інформації та її види. Кількість інформації. Носії
інформації.
Тема1.2. Структура та функціональна схема комп’ютера.
Тема1.3. Форми зберігання числових даних. Кодування даних.
Змістовий модуль 2. Алгоритми та їх властивості.
Тема 2.1. Етапи розв’язання задач з використанням комп’ютера.
Тема2.2.

Елементи

теорії

алгоритмів,

процедурного

та

візуального

програмування.
Тема 2.3.Загальні принципи побудови алгоритмів.
Тема 2.4. Основні алгоритмічні конструкції.
Змістовий модуль 3. Основні принципи об’єктно-орієнтованого програмування.
Тема 3.1. Вступ до об’єктно-орієнтованого програмування.
Тема 3.2. Життєвий цикл об’єктно-орієнтованих програм.
Тема 3.3. Методологія об’єктно-орієнтованого програмування.
Тема 3.4. Об’єктно-орієнтовані мови програмування. Порівняльний аналіз
об’єктно-орієнтованих мов програмування.
Змістовий модуль 4. Об’єктна модель С#. Об’єктно-орієнтоване програмування в
ОС Windows.
Тема 4.1. Об’єктна модель С#.
Тема 4.2. Інкапсуляція.
Тема 4.3. Успадкування.

Тема 4.4. Поліморфізм.
Тема 4.5. Основи роботи з Windows API.
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