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Програма навчальної дисципліни 

1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчення та результати навчання 

Даний  кредитний модуль призначений для надання студентам базових знань в галузі 
архітектури комп ютерів та сучасних комп ютерних систем. Крім того студенти вивчають 
особливості форматів різних типів даних, що в подальшому допомагає засвоїти методи 
програмного опису різних видів розрахункових моделей. Знання форматів даних також є 
основою для вивчення технології створення комп ютерних програм, яка вивчається у другому 
кредитному модулі даної дисципліни. 

Мета і завдання кредитного модуля 

Метою кредитного модуля є формування у студентів здатностей: 

−  ефективно використовувати засоби програмного пакету Microsoft Office для 

створення технічної документації та проведення типових розрахунків; 

− будувати структуру типових розрахункових програм; 

− описувати засобами мови програмування простих розрахункових моделей. 

https://classroom.google.com/c/MzgxNDU3NzcyODU5?cjc=ghlhu62


Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти після засвоєння кредитного 
модуля мають продемонструвати такі результати навчання: 

• компетентності: навички використання інформаційних технологій при створенні 
об’єктів та здатність аналізувати та визначати існуючі проблеми і напрями підвищення 
якості розробок. 

• знання: архітектури комп’ютера та видів пам’яті; архітектури та принципів 
функціонування сучасних операційних систем; структури, синтаксису, типів даних мови 
програмування "Сі" та їх внутрішнє уявлення, основні оператори мови програмування "Сі"; 
методів створення параметричних моделей об'єктів проектування за допомогою мови 
програмування; 

• уміння: використовувати сучасне програмне забезпечення, описувати за допомогою 
мови "Сі" прості розрахункові моделі; розробляти прикладні програми; 

• досвід: використання MS.Word та MS.Excel в об ємі, необхідному для вирішення 
типових інженерних задач; використання середи програмування Borland C++ Builder для 
створення простих консольних програм.2. Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в 
структурно-логічній схемі навчання за відповідною освітньою програмою) 

Вивчення цієї дисципліни забезпечує подальше вдосконалення знань з розробки та 

впровадження інформаційних технологій. 

3. Зміст навчальної дисципліни 

Назви розділів і тем Кількість годин 

Всього у тому числі 

Лекції Практичні 

(семінарські) 

Лабораторні 

(Комп'ютерний 

практикум) 

СРС 

Розділ 1. Структура і компоненті інформаційної технології 

Тема 1.1. Структура та 

особливості 

інформаційної 

технології. 

10 2 − 4 4 

Тема 1.2. Формати 

даних. 

8 2 2 2 2 

Розділ 2. Програмування за допомогою мови "С" 

Тема 2.1. Типи даних в 

мові "С". 

8 2 2 2 2 

Тема 2.2. Структура 

типової програми. 

Принципи кодування 

алгоритмів. 

16 4 4 4 4 

Тема 2.3. Основні 

оператори та 

особливості їх 

використання. 

26 8 2 10 6 

Реферат 6 − − − 6 

Контрольна робота 8 − 2 − 6 

Диф. залік 8 − − 2 6 



Всього годин: 90 18 12 24 36 

 

4. Навчальні матеріали та ресурси 

Рекомендована література 

Базова 

1. Б.Ш. Асанкулов. Информационные технологии (Конспект лекций), Нарынский Государственный 

университет, Кафедра «Информационные технологии», 2007. -С. 171. 

2. Э.Ботт, В.Леонард. Использование Microsoft Office 2000. пер. с англ., -М, Издательство 

"Вильямс", 2000, -1024 с. 

3. Б. Керниган, Д. Ритчи. Язык программирования Си. Пер. с англ., 3-е изд., испр. СПб.: "Невский 

Диалект", 2001. - 352 с: ил. 

4. А.Я. Архангельский. Программирование в С++ Builder 6, М: ЗАО «Издательство БИНОМ». 2002 

г., -1152 с.: ил. 

Допоміжна 

1. Г. Майерс. Надежность программного обеспечения, -М, Мир, 1980, -360 с. 

2. Л. Хэнкок, М. Кригер. Введение в программирование на языке СИ, 1986, -193 с. 

 Інформаційне забезпечення 

1. Сайт НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського" http:\\kpi.ua.  

2. Сайт ФАКС http:\\faks.kpi.ua. 

3. Сайт каф.ПСКЛА http://kpi.ua/pskla Навчальний контент 

5. Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Лекційні заняття 

№ 

з/п 

Назва теми лекції та перелік основних питань 

 

Розділ 1 

Структура і компоненті інформаційної технології 

Тема 1.1. Структура та особливості інформаційної технології. 

1.  Лекція 1. Структура та особливості інформаційної технології. 

Загальні поняття. Призначення інформаційних технологій. Місце інформаційних 

технологій в виробничих процесах. Основні види програмного забезпечення. Файлова 

система. Основні типи файлів. 

Завдання на СРС: дослідження структури типового програмного забезпечення 

MS.Windows.   

Література: [ 1.1 ] c.27-76, [ 1.2 ] c. 33−47, 69−107, [ 2.1 ]. 

Тема 1.2. Формати даних. 

2.  Лекція 2. Формати даних та їх внутришня уява. 

Типи даних. Ціли типи даних та їх особливості. Дані з рухомою крапкою та їх 

особливості. Технологія використання та перетворення типів даних.  

Завдання на СРС: дослідження засобів відображення даних в двійковій, восмеричній та 

шестнадцятеричній системах зчислення. 

Література: [ 2.2 ] c.10−87. 

Розділ 2 



Програмне забезпечення 

Тема 2.1. Типи даних в мові "С". 

3.  Лекція 3. Типи даних та засоби їх опису. 

Цілі типи даних та засоби їх опису. Дані з рухомою крапкою та засоби їх опису. 

Особливості перетворення даних одного типу на інший. Константи, засоби їх об'яви. 

Глобальні, статичні та автоматичні змінні.  

Завдання на СРС: дослідження засобів визначення початкових значень змінних в 

процесі їх опису. 

Література: [ 1.3 ] c. 21−59. 

Тема 2.2. Структура типової програми. Принципи кодування алгоритмів. 

4.  Лекція 4. Принципи створення програмного забезпечення. 

Структура та принципи кодування програмних файлів. Поняття програмного модуля. 

Відмінності методів оптимального програмування від методів розробки оптимальних 

алгоритмів. Структуризація прикладних програм. Файлова структура проекту прикладної 

програми. Призначення файлів, які використовуються в процесі створення прикладної 

програми. Заголовні та бібліотечні файли. Динамічні бібліотеки, їх призначення та 

особливості.  

Завдання на СРС: дослідження засобів визначення початкових значень змінних в 

процесі їх опису. 

Література: [ 1.3 ] c. 93−110. 

5.  Лекція 5. Принципи кодування алгоритмів. 

Опис розрахункових моделей за допомогою глобальних змінних. Використання 

тимчасових змінних. Структуризація функцій за призначенням. Вираження, як основа 

структури програмного тексту. Результати виражень. Одиночні та групові речення. 

Обмін даними між функціями через глобальні змінні. Аргументи функцій та особливості 

їх використання. Відмінності аргументів від звичайних автоматичних змінних.  

Завдання на СРС: дослідження методів керування функціями за допомогою статичних 

змінних. 

Література: [ 1.3 ] c. 63−140, [ 1.4 ] c. 86−212. 

Тема 2.3. Основні оператори та особливості їх використання. 

6.  Лекція 6. Умовні оператори "if" "else". 

Призначення та синтаксичні особливості умовних операторів. Вкладені умовні 

оператори. Основи булєвої алгебри. Оцінка результатів булєвих виражень. Особливості 

використання результатів звичайних операцій в умовном операторі.  

Завдання на СРС: дослідження звичайних виражень в умовном операторі. 

Література: [ 1.3 ] c.78−81. 

7.  Лекція 7. Оператори циклу "for", "while", "do ... while". 

Призначення та синтаксичні особливості оператору "for". Призначення та синтаксичні 

особливості оператору "while". Призначення та синтаксичні особливості оператору "do … 

while". Вкладені оператори циклу. Керування циклічними процедурами за допомогою 

операторів "break" та "continie".  

Завдання на СРС: дослідження впливу операторів "break" та "continie" на різні види 

операторів циклу 

Література: [ 1.3 ] c.84−90. 



8.  Лекція 8. Оператори "switch", "goto", "return" та "sizeof". 

Призначення та синтаксичні особливості оператору "switch". Призначення та 

синтаксичні особливості оператору "goto". Призначення та синтаксичні особливості 

оператору "return". Призначення та синтаксичні особливості оператору "sizeof".  

Завдання на СРС: дослідження, за допомогою оператора "sizeof", фактичних розмірів 

змінних та масивів. 

Література: [ 1.3 ] c. 82, 90−98. 

9.  Лекція 9. Спеціальні оператори. 

Оператори "інкремент" та "декремент". Оператори "збільшити" та "зменьшити". 

Оператори "*=" та "/=". Логічні "і" та "або".  

Завдання на СРС: дослідження, за допомогою умовного оператора, впливу логічних "і" 

та "або" на результати складних булєвих операцій. 

Література: [ 1.3 ] c.60−75. 

Лабораторні заняття 

Кредитний модуль "Інформаційні технології та загальні методи розробки прикладного ПЗ-1. 

Інформаційні технології" містить 9 лабораторних заняття. 

Головна мета лабораторних занять − обговорення та аналіз змісту лекційного матеріалу, 

визначення ступеню засвоєння його студентами та пояснення незрозумілих місць. 

№ 

з/п 

Назва теми заняття та перелік основних питань  
 

Кількість 

ауд.годин 

1.  Формати даних, с точки зору машинного уявлення. ( Тема 1.2.) 2 

2.  Типи даних мови "С". Особливсті визначення змінних в мові "С".  

( Тема 2.1.) 

2 

3.  Структура типової розрахункової програми. Деяки засоби вводу/виводу 

даних ( Тема 2.2.) 

4 

4.  Використання умовного оператора для керування процесом 

розрахунку. Переваги програмування на мові "С" перед кодуванням 

розрахункових алгоритмів в Excel ( Тема 2.3.) 

2 

5.  Технологія використання WINDOWS та сучасного програмного 

забезпечення. ( Тема 1.1.) 

4 

6.  Технологія використання C++ Builder. ( Тема 1.2.) 2 

7.  Опис основних типів даних мови "С". ( Тема 2.1.) 2 

8.  Формування структури компоненти прикладного ПЗ. ( Тема 2.2.) 4 

9.  Створення консольних програм в C++ Builder. ( Тема 2.3.) 10 

 Усний залік 2 

 

6. Самостійна робота студента 

 Самостійна робота студентів полягає у підготовці до аудиторних занять згідно з 
отриманими завданнями на попередніх лекційних або практичних заняттях. 



Політика та контроль 

7. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

В рамках проведення дисципліни ставиться наступний перелік вимог перед студентом: 

• обов'язкове відвідування занять (як лекцій, так і практичних); 

• на заняттях уважно та доброчесно ставитись до отриманого матеріалу, проявляти 
активність та показувати небайдужість до предмету. 

• дозволяється використання засобів зв’язку для пошуку інформації на гугл-диску групи та 
в Інтернеті. 
Рейтинг студента з дисципліни складається з балів, що він отримує за: 

− індивідуальну роботу під час практичних занять; 

− модульну контрольну роботу. 

Умови позитивної проміжної атестації у семестрі. 

Для отримання "зараховано" з першої проміжної атестації (8 тиждень) студент повинен 
мати не менш, ніж 20 балів (за умови, якщо на початок 8 тижня згідно з календарним планом 
контрольних заходів "ідеальний" студент має 40 балів). 

Для отримання "зараховано" з другої проміжної атестації (14 тиждень) студент повинен 
мати не менш, ніж 40 балів (за умови, якщо на початок 14 тижня згідно з календарним планом 
контрольних заходів "ідеальний" студент має 80 балів). 

 

8. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО) 

Система рейтингових (вагових) балів та критерії оцінювання 
Рейтинг студента з дисципліни складається з балів, що він отримує за наступне: 

− практичні заняття; 

− комп'ютерні практикуми; 

− модульна контрольна робота; 

− реферат. 

1. Практичні заняття 

Ваговий бал –  4.  

Максимальна кількість балів дорівнює  4 бали х 4 = 16 балів. 

Критерії оцінювання: 

− повне виконання завдання − 4; 

− виконання, але теоретичні знання недостатні − 2…3; 

− не підготовлений − 0. 

2. Комп’ютерні практикуми 

Ваговий бал –  12.  

Максимальна кількість балів дорівнює  12 балів х 5 = 60 балів. 

Критерії оцінювання: 

− повне виконання завдання − 12; 

− виконання, але теоретичні знання недостатні − 6…10; 

− не підготовлений − 0. 



3. Модульна контрольна робота 

Ваговий бал –  16.  

Максимальна кількість балів дорівнює  16 балів х 1 = 16 балів. 

Критерії оцінювання: 

− повне виконання завдання − 14...16; 

− неповне виконання завдання − 8…12; 

− робота виконана незадовільно − 0.  

4. Реферат 

Ваговий бал –  8.  

Максимальна кількість балів дорівнює  8 балів х 1 = 8 балів. 

Критерії оцінювання: 

− повне виконання завдання − 8; 

− неповне виконання завдання − 4…7; 

− робота виконана незадовільно − 0. 

Штрафні та заохочувальні бали: 

− творчий підхід до роботи, активна участь в обговоренні тем, самостійний пошук 

тем: +1…+4 бали; 

− відсутність пропусків лекцій без поважних причин: +2…+4 бали; 

− відсутність на занятті без поважної причини: –1...–4 бал. 

Максимальна кількість заохочувальних та штрафних балів балів дорівнює  4. 

Розрахунок шкали (RD)  рейтингу: 

Сума   вагових  балів   контрольних   заходів  протягом  семестру  складає:  

RD = 16 + 60 + 16 + 8 = 100 балів. 

Якщо наприкінці семестру після проходження всіх контрольних заходів з кредитного модулю 

студент отримав не менше ніж 60 рейтингових балів, а також виконав умови допуску до 

семестрового контролю з цього кредитного модулю, він отримує позитивну оцінку. 

У разі, якщо сума рейтингових балів менша ніж 60, але виконані умови допуску до 

семестрової контролю з цього семестрового контролю, студент виконує на останньому за 

розкладом занятті залікову контрольну роботу. За бажанням, студент має право на участь у 

заліковій контрольній роботі з метою підвищення попередньої оцінки. При цьому, в якості 

залікових, беруться бали, отримані за залікову роботу, або бали, накопичені за семестр, в 

залежності від їх кількості. 



Контрольне завдання цієї роботи складається з теоретичного питання, яке перевіряє знання 

теорії, та задачі, яке перевіряє практичні навички студента. Максимальна кількість балів, які 

нараховуються за контрольну роботу, дорівнює 92. 

Теоретична частина. 

− вільне володіння матеріалом, відповідь на усі додаткові питання − 42…46 балів; 

− досить впевнене володіння матеріалом, неповні відповіді на додаткові питання − 30…40 

балів; 

− невпевнена відповідь на основне питання, неповні відповіді на додаткові питання − 26…28 

балів; 

− не має відповіді на основне питання − 0 балів. 

Практична частина. 

− впевнене та швидке вирішення задачі, вільне володіння інструментарієм, впевнені відповіді 

на додаткові питання − 42…46 балів; 

− повне вирішення задачі, але неоптимальний програмний код − 30…40 балів; 

− неповне вирішення задачі, труднощі у володінні мовою програмування − 26...28 балів; 

− задача не вирішена − 0 балів.  

Рейтингові бали, R Оцінка за університетською 

шкалою 

95−100 Відмінно  

85−94 Дуже добре 

75−84 Добре 

65−74 Задовільно 

60−64 Достатньо 

 < 60 Незадовільно 

Не виконані умови допуску Не допущено 

Умови позитивної проміжної атестації у семестрі. 

Для отримання "зараховано" з першої проміжної атестації (8 тиждень) студент матиме не 

менш, ніж 30 балів ( за умови, якщо на початок 8 тижня згідно з календарним планом контрольних 

заходів "ідеальний" студент має отримати 50 балів). 

Для отримання "зараховано" з другої проміжної атестації (14 тиждень) ) студент матиме не 

менш, ніж 60 балів ( за умови, якщо на початок 14 тижня згідно з календарним планом 

контрольних заходів "ідеальний" студент має отримати 100 балів). 

9. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента) 

 По закінченні вивчення кредитного модуля студенти виконують письмову модульну 
контрольну роботу тривалістю 2 учбові години. Завдання отримають у вигляді контрольного 
теоретичного питання (Перелік питань у Додатку). 



Робочу програму навчальної дисципліни (силабус): 

Складено ас., к.т.н. Конотопом Дмитром Ігоровичем 

Ухвалено кафедрою авіа- та ракетобудування (протокол № 13 від 22.06.21) 

Погоджено Методичною комісією ІАТ (протокол № 1 від 29.08.21) 



 
 

Додаток 

Питання до модульної контрольної роботи 

1. Що таке інформаційна технологія? Її структура та особливості. 

2. Загальні принципи функціонування апаратних компонент інформаційної технології 

3. Види програмного забезпечення. Операційні системи.  

4. Види файлів. Прикладне програмне забезпечення. 

5. Структура та особливості активізації різних типів програмних файлів. 

6. Цілі типи даних та їх особливості. 

7. Дані з рухомою крапкою та їх особливості. 

8. Ключові слова, які використовуються для визначення даних. 

9. Одиночні дані та масиви. 

10. Засоби ініціювання даних під час опису. 

11. Засоби визначення текстових рядків. 

12. Засоби структуризації програм в мові "С". 

13. Принципи текстового кодування даних. 

14. Формати перетворення даних з бінарного до текстового виду. 

15. Технологія відображення даних в консольних програмах. 

16. Структура проекту прикладної програми. Призначення його компонент. 

17. Послідовність створення прикладних програм. 

18. Струкутура та синтаксис оператору "if".  

19. Струкутура та синтаксис оператору "for".  

20. Струкутура та синтаксис оператору "while".  

21. Струкутура та синтаксис оператору "do … while".  

22. Струкутура та синтаксис оператору "else if".  

23. Струкутура та синтаксис оператору "switch".  

24. Струкутура та синтаксис операторів "goto" та "sizeof".  

25. Призначення та особливості операторів "++" та "--".  

26. Призначення та особливості операторів "+=" та "-=".  

27. Призначення та особливості операторів "*=" та "/=".  

28. Призначення та особливості логічних операторів "і" та "або".  

29. Відображення цілих типів даних в процедурі printf ().  

30. Відображення даних з рухомою крапкою в процедурі printf (). 


