
 

 

 

Силабус навчальної дисципліни 

"АЛГОРИТМІЗАЦІЯ ТА ПРОГРАМУВАННЯ" 

 

Спеціальність: 255 Озброєння та військова техніка 

Галузь знань: 25 Воєнні науки, національна безпека, безпека 

державного кордону 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський)  

Статус дисципліни Навчальна дисципліна обов’язкового  компонента циклу загальної 

підготовки 

Курс 1 (перший) 

Семестр 1 (перший) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

5 кредитів / 150 годин 

Мова викладання Українська  

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є теорія і практика 

розробки об’єктно-орієнтованих програм у галузі управляючих 

систем та технологій спеціального призначення.  

 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Метою викладання навчальної дисципліни “Алгоритмізація та 

програмування” є навчити курсантів основам алгоритмізації 

обчислювальних задач, принципам побудови алгоритмічних мов та 

програмування на машинно-незалежних мовах високого рівня, 

сформувати загальну програмістську культуру курсантів з 

врахуванням досвіду проведення операції Об’єднаних сил (ООС) на 

сході країни. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Застосовувати базові знання та розуміння процесів навчальної та 

бойової діяльності підрозділу (за видами, родами Збройних Сил 

України, інших військових формувань, утворених відповідно до 

законів України) при виконанні функціональних обов’язків в ході 

повсякденної діяльності, заходів бойової підготовки. 

Підтримувати озброєння та військову техніку в постійній бойовій 

готовності до виконання завдань за призначенням, здійснювати 

водіння та технічне обслуговування базових машин підрозділу (за 

видами, родами Збройних Сил України, інших військових формувань, 

утворених відповідно до законів України) організовувати підготовку 

їх до маршу. 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

Знання та розуміння у сфері цифрової обробки фото, відео та 

акустичної інформації. 

Навчальна логістика Змістовий модуль 1.  Основи синтаксису мови високого рівня C#. 

Введення в дисципліну. Загальний синтаксис мови C#. Основні 

операції зі змінними. Умовні конструкції. Застосування умовних 



 

 

конструкцій в програмних додатках. Практика роботи з умовними 

конструкціями та базовими операціями. 

Змістовий модуль 2. Алгоритми реалізації циклічних конструкцій 

Циклічні конструкції. Особливості циклічних конструкцій. Реалізація 

циклічних конструкцій. Робота зі строками. Застосування строкових 

літералів. Практика роботи з циклічними конструкціями. 

Змістовий модуль 3. Організація збереження даних та алгоритми 

маніпуляцій зі сховищами. 

Масиви даних.  Особливості роботи з масивами. Реалізація масивів. 

Базові операції з масивами. Застосування базових операцій над 

масивами. Практика роботи з масивами. 

Змістовий модуль 4. Розробка методів для реалізації базових 

алгоритмів. 
Розробка методів користувача. Застосування методів користувача. 

Реалізація методів користувача. Модифікатори списку параметрів 

методів. Реалізація методів користувача з модифікаторами 

параметрів. Практика роботи з методами користувача. 

Змістовий модуль 5. Принципи розробки безпечних програм. 

Обробка виняткових ситуацій.  Організація безпечних програм. 

Реалізація безпечних програм з врахуванням досвіду застосування в 

ООС. Вимоги до курсової роботи.  Реалізація Windows Form 

Applications. Розробка комплексних програмних додатків. 

Змістовий модуль 6. Організація складних структур даних  

Структури та перелічення. Особливості роботи зі структурами. 

Реалізація структур.  Розробка складних типів даних. Реалізація 

складних типів даних. Практика роботи зі структурами. МКР. 

Змістовий модуль 7. Захист курсової роботи. 

Курсова робота. Поточна робота. Курсова робота. Залік. 

 

Види занять: лекції, групові, практичні 

Методи навчання: пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, 

проблемне викладення, частково-пошуковий або евристичний, 

дослідницький.  

Форми навчання: очна 

 

Пререквізити Вивчення дисципліни базується на вхідних зв’язках з курсом 

середньої школи „Основи інформатики та обчислювальної техніки”  

Постреквізити Вивчення дисципліни базується на вихідних зв’язках з 

дисциплінами: „Об’єктно-орієнтоване  програмування”, “Крос-

платформне програмування”. 

Результати вивчення дисципліни  використовуються в процесі 

написання кваліфікаційної роботи і підготовки до комплексного 

екзамену.   

Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та репозитарію 

ВІТІ  

Репозитарій ВІТІ: 

1. В.В.Бублик – Об’єктно-орієнтоване програмування, К.: ІТ-

книга, 2015. – 624 с.: іл. – 2015 

2. Об’єктно-орієнтоване програмування. Частина 2. Основи 

об’єктно-орієнтованого програмування на мові C#.: Навчальний 

посібник. / Д.В. Настенко, А. Б. Нестерко. – К.: НТУУ «КПІ», 2016. - 

84с. 

3. Коваленко І.В. – Програмування мовою C# 6. Навчальний 



 

 

 

 

посібник для технічних спеціальностей вищих навчальних закладів. 

– Тернопіль, ТНТУ, 2016 – 227 

4. Соколов В.В., Субач І.Ю. Практикум з дисципліни 

«Алгоритмізація та програмування». – К.: ВІТІ, 2017.  26 с 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного та практичного навчання, проектор 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

екзамен  

Кафедра Комп’ютерних інформаційних технологій 

Факультет Інформаційних технологій 

Викладач(і) ФЕСЬОХА ВІТАЛІЙ ВІКТОРОВИЧ 

Посада: викладач 

Вчене звання:  

Науковий ступінь:  

Профайл викладача:  

Тел.: контактний телефон  442-84 

E-mail: kitkaf22@gmail.com 

Робоче місце: 225* 

 

 

 

 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

 

Лінк на дисципліну http://192.168.0.19/moodle/ 

 

 

 

Начальник кафедри      БОВДА Едуард Миколайович  

 

 

Розробник        ФЕСЬОХА Віталій Вікторович 

 

 

 


