


1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Характеристика дисципліни
за формами навчання

денна заочна

Вид дисципліни обов’язкова

Мова викладання, навчання та 
оцінювання

українська

Загальний обсяг кредитів / годин 6/180 

Курс 3

Семестр 5,6

Кількість змістових модулів з 
розподілом: 

5

Обсяг кредитів 6

Обсяг годин, в тому числі: 180

Аудиторні 70

Модульний контроль 10

Семестровий контроль 30

Самостійна робота 70

Форма семестрового контролю іспит

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Робоча навчальна програма з  курсу «Програмування» є  нормативним документом

Київського  університету  імені  Бориса  Грінченка,  який  розроблено  кафедрою
комп’ютерних  наук  і  математики  на  основі  освітньо-професійної  програми  підготовки
здобувачів  першого  (бакалаврського)  рівня  відповідно  до  навчального  плану
спеціальності122 ( комп’ютерні науки та інформаційні технології)

Робочу  навчальну  програму  укладено  згідно  з  вимогами  Європейської  кредитної
трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС) організації навчання. 

Програма  визначає  обсяги  знань,  якими  повинен  опанувати  здобувач  першого
(бакалаврського)  рівня  відповідно  до  вимог  освітньо-кваліфікаційної  характеристики,
алгоритму вивчення  навчального  матеріалу  дисципліни  «Програмування»  та  необхідне
методичне  забезпечення,  складові  і  технологію  оцінювання  навчальних  досягнень
студентів.

Навчальна  дисципліна  «Програмування»  складається  з  п’яти  змістових  модулів:
Основи  ООП;Інкапсуляція,  наслідування  таполіморфізм;Абстракція  та  інтерфейси;
Структури і перерахування; Делегати, події. Обсяг дисципліни – 180 год (6 кредитів).

Метою вивчення навчальної  дисципліни  «Програмування»  є  формування системи



понять,  знань, умінь і навичок в сучасному програмуванні, що включає в себе  методи
аналізу,  проектування  і  створення  програмних  продуктів  засобами  процедурного  та
об’єктно-орієнтовного програмування;  синтаксису мови програмування С#,  архітектури
Windows.NET,  можливостей  С#  для  розробки  елементів  управління,  створення
клієнтських, серверних та розподілених додатків.

Основними завданнями вивчення дисципліни є надання студентам необхідних знань
та практичних навичок з програмування та набуття наступних компетентностей:
1)Загальні компетентності
Здатність до комплексного розв’язання проблем. Розуміння поставленої задачі; здатність
проникати в суть явища, проблеми, завдання, виявляти характерні ознаки, суттєві риси та
взаємозв’язки,  проводити  аналогії,  узагальнювати;  володіння  системним,  цілісним
підходом до аналізу і оцінки ситуації та вирішення проблеми
Критичне мислення. Здатність до критичної оцінки отриманої інформації,  використання
логіки і раціональних міркувань, повнота аргументації для оцінки ситуації і правильності
обраного шляху розв’язання задачі з урахуванням контексту. 
Креативність.  Відкритість  до  нових  знань,  ідей  і  технологій;  здатність  продукувати
нестандартні ідеї, творчо підходити до вирішення проблеми чи виконання завдання.
Координація дій з  іншими.  Здатність та  готовність виконувати проекти у складі  групи,
брати  на  себе  відповідальність  за  виконання  спільних  робіт;  уміння  вести  дискусію,
аргументовано відстоюючи свою точку зору.
Когнітивна  гнучкість.  Здатність  здобувати  нові  знання,  уміння  та  інтегрувати  їх  з  уже
наявними;  спроможність  аналізувати  явище,  ситуацію,  проблему,  враховуючи  різні
параметри,  фактори,  причини;  здатність  адаптувати  мислення  для  вирішення  задач  в
змінених умовах чи нестандартних ситуаціях.
Формулювання  суджень  і  ухвалення  рішень.  Спроможність  орієнтуватися  у  різних
поглядах  на  проблему  та  шляхи  її  розв’язання,  формувати  власну  думку;  уміти
формулювати задачу, аргументовано обирати оптимальні шляхи розв’язання, аналізувати й
осмислювати отриманий розв’язок, переконливо його представляти.
2) Фахові компетентності
Здатність до математичного та абстрактного мислення, формулювання та досліджування
математичних  моделей,  обґрунтовування  вибору  методів  і  підходів  для  розв’язування
теоретичних і прикладних задач в галузі комп’ютерних наук, інтерпретування отриманих
результатів.
Здатність  до  побудови  логічних  висновків,  використання  формальних  мов  і  моделей
алгоритмічних обчислень, проектування, розроблення та аналізу алгоритмів, оцінювання
їх ефективності та складності, розв’язності та нерозв’язності алгоритмічних проблем.
Здатність опановувати сучасні технології математичного моделювання об’єктів, процесів і
явищ,  розробляти  обчислювальні  моделі  та  алгоритми  чисельного  розв’язання  задач
математичного моделювання з урахуванням похибок наближеного чисельного розв’язання
професійних задач.
Здатність  проектувати  та  розробляти  програмне  забезпечення  із  застосуванням  різних
парадигм  програмування:  структурного,  об’єктно-орієнтованого,  функціонального,
логічного, з відповідними моделями, методами та алгоритмами обчислень, структурами
даних і механізмами керування.
Здатність  організувати  обчислювальні  процеси  в  інформаційних  системах  різного
призначення  з  урахуванням  архітектури,  конфігурування,  показників  результативності
функціонування операційних систем і системного програмного забезпечення.
Володіння  сучасними  методами  та  технологіями  проектування  програм  та  програмних
комплексів, розробки оптимальних рішень щодо складу програмного забезпечення.

3. Результати навчання за дисципліною
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 



знати:
- особливості  різних парадигм програмування, принципів,  моделей,  методів і

технологій  проектування  і  розроблення  програмних  продуктів  різного
призначення;

- базові поняття теорії алгоритмів, формальних моделей алгоритмів, функцій,
питань обчислюваності та розв’язності масових проблем, понять часової та
просторової складності алгоритмів при розв’язанні обчислювальних задач;

- структури  даних  та  фундаментальних  алгоритмів,  методології  та
інструментальних засобів об’єктно-орієнтованого аналізу та проектування;

уміти:
- використовувати  формальні  моделі  алгоритмів  та  обчислюваних  функцій,

встановлювати  розв’язність,  часткову  розв’язність  та  нерозв’язність
алгоритмічних проблем, проектувати, розробляти та  аналізувати алгоритми,
оцінювати їх ефективності та складності;

- 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,
створювати надійне та ефективне програмне забезпечення;

4. Структура навчальної дисципліни

Тематичний план для денної форми навчання

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин
денна форма

У
сь

ог
о у тому числі

л. пр. м.к. с.р.

5 семестр
Змістовий модуль 1. Основи ООП

Тема 1. Поняття класу та об’єкту. 18 4 10 14
Модульний контроль 1. 2 2

Разом за змістовим модулем1 30 4 10 2 14
Змістовий модуль 2. Інкапсуляція, наслідування та поліморфізм

Тема 2. Парадигми ООП. 18 4 10 14
Модульний контроль 2. 2 2

Разом за змістовим модулем2 30 4 10 2 14
Змістовий модуль 3. Абстракція та інтерфейси

Тема 3. Абстракція та інтерфейси. 18 4 10 14
Модульний контроль 3. 2 2

Разом за змістовим модулем1 30 4 10 2 14
Разом за 5-й семестр 90 12 30 6 42

6 семестр
Змістовий модуль 4. Структури і перерахування.

Тема 4. Структури і перерахування. 18 4 10 14
Модульний контроль 4. 2 2

Разом за змістовим модулем 3 30 4 10 2 14
Змістовий модуль 5. Делегати, події

Тема 5. Делегати, події. 18 4 10 14
Модульний контроль 45. 2 2



Разом за змістовим модулем 4 30 4 10 2 14
Семестровий контроль 30

Разом за 6-й семестр 90 8 20 4 28
Усього годин 180 20 50 10 70

5. Програма навчальної дисципліни

5 семестр
Змістовий модуль 1. Основи ООП.
Тема 1. Поняття класу та об’єкту. 
Основні  поняття  класу. Створення  об’єктів.  Змінні  посилального типу і  оператор

присвоєння.  Методи.  Конструктори.  Перевантаження  конструкторів.  Статичні  члени.
Оператор new. Деструктори і «прибирання сміття». Ключове слово this.

Змістовий модуль 2. Інкапсуляція, наслідування та поліморфізм.
Тема 2. Парадигми ООП.
Управління  доступом  до  членів  класу.Властивості.Наслідування.  Конструктори  і

наслідування.  Приховання  змінних  і  наслідування.  Створення  багаторівневої  ієрархії
класів.  Виклик  конструкторів.  Поліморфізм.  Перевизначення  методів.  Перевантаження
операторів.

Змістовий модуль 3. Абстракція та інтерфейси.
Тема 3. Абстракція та інтерфейси.
Використання абстрактних класів. Клас object.  Віртуальні методи і перевизначення.
Визначення  та  реалізація  інтерфейсів.  Наслідування  інтерфейсів.Патерни

програмування, патерн MVC.

6 семестр
Змістовий модуль 4. Структури і перерахування.
Тема 4. Структури і перерахування.
Дослідження  структури.  Конструктори  структур.  Наслідування  структур.

Особливості  структур.  Вкладенні  структури  та  класи.  Перерахування.  Застосування
перерахувань. Переваги перерахувань. Упаковка і розпаковка..

Змістовий модуль 5. Делегати, події. 
Тема 5. Делегати, події.
Поняття  делегатів.  Розгляд  анонімних  методів.  Розгляд  комбінованих  делегатів.

Розгляд  лямбда  виразів.Подієво-орієнтоване  програмування.  Події,  обробник  подій.
Патерни програмування, патерн MVP.

6. Контроль навчальних досягнень

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів



Розподіл балів, які отримують студенти

Розподіл балів, які отримують студентиу 6-му семестрі

Поточне тестування та самостійна робота
Підсумковий тест

(екзамен)
Сума

Змістовий
модуль 1

Змістовий
модуль 2

Змістовий
модуль 3

Змістовий
модуль 4

Змістовий
модуль 5 40 100

12 12 12 12 12

Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролю

№
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1 Відвідування лекцій 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2
Відвідування 
практичних занять

1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

3
Виконання завдань 
для самостійної 
роботи 

5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5

4

Робота на 
практичних 
(семінарських) 
заняттях 

10 5 50 5 50 5 50 5 50 5 50

8
Виконання 
модульної 
контрольної роботи

25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25

Макс. кількість балів
за видами поточного

контролю   (МВ)
- - 87 87 87 87 87

Методика розрахунків модульної і семестрової оцінок студента

№
з/п

Оцінка студента

М
ак

с.
оц

ін
ка

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 2 Модуль 2 Модуль 2

1
Максимальна підсумкова 
семестрова модульна оцінка         
(МС)

60 - - - - -

2
Максимальні підсумкові оцінки 
за змістовими модулями      (ММ)

12 12 12 12 12

3 Фактична кількість балів, 
отриманих студентом за видами 
поточного контролю (приклад)     
(ФБ)

70 65 80 78 75

4 Підсумкові фактичні оцінки 
студента за змістовими модулями
                                                         
М = ФБ / МВ * ММ

10 9 11 11 10

5
Підсумкова семестрова модульна 
оцінка студента  С = 
М1+М2+М3+М4+М5

51

6
Екзаменаційна рейтингова оцінка
студента                            (Е)

40 40

7 Підсумкова семестрова 91



рейтингова оцінка студента   
Р = С + Е

Від 1 до 8 балів додаються до підсумкової рейтингової оцінки як заохочення за участь у
конференціях, наукових гуртках, участь у олімпіадах тощо.

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання

№
з/п

Назва теми
Кількість

годин Бали

5 семестр
Змістовий модуль 1. Основи ООП. 14 5

1 Поняття класу та об’єкту. 14 5
Змістовий модуль 2. Інкапсуляція, наслідування та поліморфізм. 14 5

2 Парадигми ООП. 14 5
Змістовий модуль 3. Абстракція та інтерфейси. 14 5

3 Абстракція та інтерфейси. 14 5
Разом за 5-й семестр 42 15

6 семестр
Змістовий модуль 4. Структури і перерахування 14 5

4 Структури і перерахування. 14 5
Змістовий модуль 5.Делегати, події 14 5

5 Делегати, події. 14 5
Разом за 6-й семестр 28 10

Разом 70 25

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання.

№
з/п

Модульний контроль Бали

1 Модульний контроль 1 (тест) 25
2 Модульний контроль 2 (тест) 25
3 Модульний контроль 3 (тест) 25
4 Модульний контроль 4 (тест) 25
5 Модульний контроль 5 (тест) 25

22-25 балів заслуговує студент, який виявив повне знання програмного матеріалу, успішно
виконує  передбачені  програмою  завдання,  засвоїв  основну  літературу  рекомендовану
програмою, виявив систематичний характер знань з дисциплін і здатний до самостійного
доповнення, виконав завдання всіх трьох рівнів.

13-21  балів  заслуговує  студент, що  виявив  знання  основного програмного матеріалу в
обсязі,  необхідному для подальшого навчання та майбутньої роботи за професією, вміє
виконувати  завдання,  передбачені  програмою,  знайомий  з  основною  рекомендованою
літературою, виконав завдання 1-2 рівнів та частково деякі завдання третього рівнів. 

До  13  балів  заслуговує  студент,  що  виявив  часткове  знання  основного  програмового
матеріалу, не завжди вміє виконувати завдання, передбачені програмою, знайомий лише
частково з основною рекомендованою літературою, виконав завдання першого рівня. 



6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання

Семестровий контроль – іспит (письмово), максимальна оцінка – 40 балів
Екзаменаційний  білет  містить  завдання  двох  рівнів:  25  тестових  з  відкритою

відповіддю  (на  одну  дію),  1практичне  завдання   підвищеного  рівня.  Кожне  з  завдань
екзаменаційного білета оцінюється за шкалою: 

 тестові завдання з відкритою відповіддю – по 1 балу за кожне завдання;
 завдання підвищеного рівня  – до 15 балів за завдання.  

6.5. Орієнтовний перелік питань та задач для семестрового контролю.

1. Що таке ООП?

2. Що таке клас?

3. Що таке об’єкт?

4. Що таке конструктор?

5. Які бувають типи конструкторів?

6. Ключове слово this, варіанти його використання.

7. Що таке Конструктор за замовчуванням?

8. Що таке перевантаження конструкторів?

9. Як викликати  конструктор з конструктора.

10. Патерни. Шаблон MVC.

11. Що таке наслідування?

12. Які недоліки наслідування ви знаєте?

13. Що таке модифікатори доступу і де їх використовують?

14. Назвіть основні парадигми OOP.

15. Що таке поліморфізм

16. Що таке інкапсуляція

17. Що таке абстрактний клас?

18. Що таке інтерфейс?

19. Чим абстрактний клас відрізняється від інтерфейсу?



20. Що таке множинне спадкування?

21. Чим абстрактний клас відрізняється від конкретного?

22. Які члени можуть бути абстрактними?

23. Що таке структура?

24. Чи можна створювати структури без оператора new?

25. Які є обмеження при використанні структур?

26. Основні відмінності класів від структур.

27. Чому структури можуть успадковуватися тільки від інтерфейсів.

28. Чи можна в структурі створювати конструктори?

29. Що таке упаковка та розпакування?

30. Які види упаковки ви знаєте?

31. Коваріантного чи масиви елементів структурного типу?

32. Яку структуру необхідно використовувати для отримання формату часу?

33. У яких випадках необхідно використовувати структуру TimeSpan.

34. Які бувають види перерахувань?

35. Від якого класу успадковуються всі перерахування?

36. Що таке делегат?

37. Що таке комбінований делегат?

38. Що таке анонімний метод?

39. Які є правила при виклику методів повідомлених з делегатами?

40. Що таке лямбда вираз?

41. Чим лямбда вираз відрізняється від лямбда оператора?

42. Що таке подія?

43. Чи можуть події бути статичними?

44. Чи можуть події бути віртуальними?

45. Чи можуть події бути абстрактними?



46. Чи можуть події бути перевизначеними?

47. Опишіть сигнатуру методу обробника події, згідно з угодою по створенню методів
обробників подій?

48. Ключове слово event використовується для оголошення події в класі видавця або
передплатника?

49. Патерни, патерн MVP?

6.6. Шкала відповідності оцінок

Оцінка Кількість балів

Відмінно 100-90

Дуже добре 82-89

Добре 75-81

Задовільно 69-74

Достатньо 60-68

Незадовільно 0-59



7. Навчально-методична картка дисципліни
8.

9. Разом: 180 год., із них: лекції – 20 год., практичні заняття – 50 год., самостійна робота –  70 год., модульний контроль – 10 год., семестровий
контроль – 30 год.

10. Примітка: оцінювання результатів самостійної роботи здійснюють у ході письмового опитування теорії та виконання модульної контрольної роботи.

11. Семестр 12. 5-й 13. 14. 15. 6-й 16.

17. Модулі
18. (назви,

бали)

19. 1. Основи ООП
(87 балів)

20. 2. Інкапсуляція,
наслідування та

поліморфізм
21. (87 балів)

22. 3. Абстракція та
інтерфейси

23. (87 балів)

24. 4. Структури і
перерахування

25. (87 балів)

26. 5. Делегати,
події

27. (87 балів)

28. Теми 29. 1 30. 2 31. 3 32. 4 33. 5

34. Лекції

35. (теми,
бали)

36. Лекція 1, 2.
Основи об’єктно-

орієнтованого
програмування
37. (2 бали)

38. Лекція 3, 4.
Парадигми об’єктно-

орієнтованого
програмування.

Інкапсуляція,
наслідування,
поліморфізм  

39. (2 бали)

40. Лекція 5, 6.
Абстракція та

інтерфейси
41. (2 бали)

42. Лекція 7, 8.
Структури і

перерахування
43. (2 бали)

44. Лекція 9, 10.
Делегати, події
45. (2 бали)

46. Практичні

47. заняття

48. (теми,
бали)

49. Класи та об’єкти
класів. Використання

конструкторів та
перевантаження

конструкторів. Проект
калькулятор в шаблоні

MVC
50. (50 балів)

51. Створення
ієрархії класів.

Перевизначення методів.
Проект калькулятор
звичайних дробив в

шаблоні MVC
52. (50 балів)

53. Використання
абстрактних класів та

інтерфейсів для
створення ієрархії класів.

54. (50 балів)

55. Створення
структури стек.

Використання структури
стек для розв’язування

задач
56. (50 балів)

57. Використання
делегатів. Обробка подій.

Проект секундомір в
шаблоні MVP

58. (50 балів)

59. Самостійн
а робота

60. Самостійна
робота

61. (5 балів)

62. Самостійна
робота

(5 балів)

63. Самостійна
робота 

64. (5 балів)

65. Самостійна
робота (5 балів)

66. Самостійна
робота (5 балів)

67. Поточний
контроль

68. (вид, бали)

69. Модульна
контрольна

70. робота 1
71. (25 балів)

72. Модульна
контрольна

73. робота 2
74. (25 балів)

75. Модульна
контрольна

76. робота 3
77. (25 балів)

78. Модульна
контрольна

79. робота 4
80. (25 балів)

81. Модульна
контрольна

82. робота 4
83. (25 балів)

84. Підсумков
ий контроль

85. (вид, бали)

86. Екзамен (40 балів)
87.

88.



89.

90.
91. Рекомендовані джерела

92. Базова

1. К. Нейгел, Б. Ивьен, Д. Глинн, К. Уотсон, М. Скиннер. С# 5.0 и платформа .Net 4.5 
дляпрофессионалов/ Пер. с агнл. – Компьютерное издательство ―Диалектика , ‖
2014 – 1440 с.

2. Э. Троелсен. Язык программирования С# 5.0 и платформа .Net 4.5 6-е издание / Пер.
сагнл. – Издательский дом Питер, 2014. – 1343 с.

3. Г. Шилдт. C# 4.0: полное руководство.: Пер. с англ. — М.: ООО "И.Д. Вильямс", 
2011. —1056 с.: ил. — Парал. тит. англ.

4. Д. Албахари, Б. Албахари. С# 5.0 Карманный справочник / Пер. с агнл. – 
М.Издательский дом ―Вильямс , 2013. – 288 с.‖

5. Э. Стиллмен, Дж. Грин.Изучаем C#. 3-е изд. — СПб.: Питер, 2014. — 816 с.: ил. — 
(Серия «Head First O’Reilly»).

93. Допоміжна

6. Д.М. Златопольский. Сборник задач по программированию, 2-е изд.- Санкт-
Петербург:«БХВ Петербург», 2007. – 239с.

7. Б. Ватсон. С# 4.0 на примерах. СПб.: БХВ-Петербург, 2011. – 608 с.
94.

95. Інформаційні ресурси

8. Microsoft. Керівництво з програмування в C#. – Режим доступу: 
https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/csharp/programming-guide/classes-and-structs/

9. Professorweb. Основи C # та .NET. – Режим доступу: 
https://professorweb.ru/my/csharp/charp_theory/level1/index.php

10. Платформа для розв’язання задач з програмування. – Режим доступу: 
https://informatics.msk.ru/

11. Microsoft: CS201 Основи програмування на C#. – Режим доступу: 
https://edx.prometheus.org.ua/courses/Microsoft/CS201/2016_T1/info
96.
97.

98.



https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/csharp/programming-guide/classes-and-structs/
https://edx.prometheus.org.ua/courses/Microsoft/CS201/2016_T1/info
https://informatics.msk.ru/
https://professorweb.ru/my/csharp/charp_theory/level1/index.php
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