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1. Опис навчальної дисципліни

Найменування
показників

Кількість кредитів –
4,5
Кількість модулів – 1
Кількість змістових
модулів – 2
Індивідуальне
завдання:
Розрахункова робота
(назва)

Загальна кількість
годин: 64/135

Кількість тижневих
годин для денної
форми навчання:
аудиторних – 4,
самостійної роботи
студента – 4,5

Галузь знань,
спеціальність, освітня
програма, рівень вищої
освіти

Галузь знань
17 «Електроніка та
телекомунікації»
(шифр та найменування)

Характеристика навчальної
дисципліни
(денна форма навчання)

Цикл загальної
підготовки
Навчальний рік
2019/ 2020

Спеціальність
172 «Телекомунікації
та радіотехніка»
(код та найменування)

Освітня програма
«Радіоелектронні
пристрої, системи та
комплекси»,
«Радіоелектронні
комп’ютеризовані
засоби»,
«Інформаційні мережі
зв’язку»
(найменування)

Семестр
1-й

Лекції *
32 годин
Практичні, семінарські*
0 годин
Лабораторні*
32 годин
Самостійна робота
71 годин

Рівень вищої освіти:
перший (бакалаврський)

Вид контролю
залік

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить:
64/71.
*Аудиторне

навантаження може бути зменшене або збільшене на одну годину в
залежності від розкладу занять.

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета вивчення: (ВБ1.2) знайомство з початками програмування,
базовою термінологією, класичними задачами цієї галузі, алгоритмами, їх
розв’язання та оволодіння елементами технології створення програм..
Завдання: (ВБ1.2) набуття знань з основ програмування, розвиток
практичних навичок з розв’язування навчальних і практичних задач
програмування, а також:
 придбання знань про способи представлення інформації;
 придбання знань про основні принципи побудови алгоритмів;
 придбання знань про поняття системи програмування та середовище
програмування.
Програмні компетентності. Дисципліна має допомогти сформувати у
студентів такі компетентності:
– (ЗК2) здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;
– (ЗК4) знання та розуміння предметної області та розуміння професійної
діяльності;
– (СК4) здатність здійснювати комп'ютерне моделювання пристроїв, систем
і процесів з використанням універсальних пакетів прикладних програм.
Програмні результати навчання. В результаті вивчення дисципліни
студенти мають досягти такі програмні результати навчання:
– (ПРН1) знання і розуміння теорій та методів фундаментальних та
загальноінженерних наук в обсязі, необхідному для досягнення інших
результатів освітньої програми;
– (ПРН3) вміння застосувати знання з галузей сучасних інформаційних
технологій, обчислювальної та мікропроцесорної техніки та програмування для
розв’язання задач та практичних проблем у сфері професійної діяльності;
– (ПРН14) здатність і готовність вдосконалювати і розвивати свій
інтелектуальний і загальнокультурний рівень, домагатися морального і
фізичною вдосконалення своєї особистості в умовах сучасного глобалізованого
соціокультурного середовища.
Міждисциплінарні зв’язки: в частині вивчення способів представлення
інформації та основних принципів побудови алгоритмів дисципліна базується
на поняттях дисципліни «Вища математика», «Дискретна математика» та
деяких поняттях шкільної математики, а також на шкільному курсі «Основи
інформатики та обчислювальної техніки». Знання, набуті в процесі цього
вивчення, використовуються під час виконання домашніх завдань,
лабораторних, практичних та курсових робіт із дисциплін, пов'язаних із
опрацюванням інформації, розв’язанням технічних та наукових завдань.

3. Програма навчальної дисципліни
Модуль 1
Змістовий модуль 1.
Тема 1. Вступ до дисципліни.
Інформація про мету та обсяг дисципліни. Принципи оцінювання.
Рекомендована література та веб-ресурси.
Тема 2. Системи числення.
Системи числення позиційні та непозиційні. Системи числення, які
використовуються в комп’ютерах..
Тема 3. Переклад систем числення
Правило перекладу десяткової системи числення в комп’ютерні системи
числення. Правило перекладу двійкової системи числення в десяткову,
вісімкову та шістнадцяткову системи числення. Таблиця вагових коефіцієнтів
двійкової системи числення.
Тема 4. Арифметичні операції в 2-й системі числення.
Правила двійкової арифметики. Кодування двійкових чисел. Арифметичні
операції в прямому, зворотньому та додатковому кодах.
Тема 5. Комп’ютерна логіка.
Основні логічні операції. Закони й тотожність алгебри логіки. Логічні
функції та способи їх представлення. Таблиці істинності.
Модульний контроль.
Змістовий модуль 2. Алгоритми та алгоритмічні структури. Мови
програмування. Середовища проектування мови програмування Python 3.
Тема 6. Алгоритми.
Поняття алгоритму. Властивості алгоритмів. Способи опису алгоритмів.
Тема 7. Алгоритмічні структури.
Лінійна структура алгоритму. Розгалуження алгоритму. Циклічна
структура алгоритму. Приклади відомих алгоритмів (сортування вибором,
сортування вставкою, сортування обміном, знаходження найбільшого
загального діленого та ін.).
Тема 8. Мови програмування.
Розвиток мов програмування. Огляд мов програмування. Галузі
використання. Стандарти мов програмування. Компілятори та інтерпретатори.
Тема 9. Середовища проектування мови програмування Python 3.
Синтаксис мови програмування Python. Середовища розробки для Python.
Модульний контроль.

4. Структура навчальної дисципліни
Кількість годин
Назва змістовного модуля і тем

Усього
л
3

1

У тому числі
п
лаб.
4
5

с. р.
6

2
Модуль 1
Змістовий модуль 1. Системи числення. Переклад систем числення. Арифметичні
операції в двійковій системі числення. Комп’ютерна логіка.
Тема 1. Вступ до навчальної
2
2
дисципліни.
Тема 2. Системи числення
11
2
2
7
Тема 3. Переклад систем числення
12
2
2
8
Тема 4. Арифметичні операції в
18
4
4
10
двійковій системі числення.
Тема 5. Комп’ютерна логіка.
15
4
3
8
1
1
Модульний контроль
Разом за змістовим модулем 1
59
14
12
33
Змістовий модуль 2. Алгоритми та алгоритмічні структури. Мови програмування.
Середовища проектування мови програмування Python3.
Тема 1. Алгоритми.
16
4
4
8
Тема 2 Алгоритмічні структури.
16
4
4
8
Тема 3. Мови програмування.
17
4
5
8
Тема 4. Середовища розробки (IDE)
22
6
6
10
для Python3
Індивідуальне завдання
4
4
1
1
Модульний контроль
Разом за змістовим модулем 2
76
18
20
38
Усього годин за дисципліною
135
32
32
71

5. Теми семінарських занять
№
п/п
1

Назва теми

Кількість
годин

Разом

6. Теми практичних занять
№
п/п

Назва теми

1
Разом

Кількість
годин

7. Теми лабораторних занять
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Назва теми
Системи числення
Переклад систем числення
Арифметичні операції в двійковій системі числення
Арифметичні операції в різних кодах
Комп’ютерна логіка
Алгоритмічні структури
Розгалуження та цикли
Середовище розробки мови Python

Разом

Кількість
годин
2
2
4
4
4
4
6
6
32

8. Самостійна робота
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Назва теми
Системи числення
Переклад систем числення
Арифметичні операції в двійковій системі числення
Арифметичні операції в різних кодах
Комп’ютерна логіка
Алгоритмічні структури
Розгалуження та цикли
Середовище розробки мови Python
Індивідуальне завдання

Разом

Кількість
годин
7
8
10
8
8
8
8
10
4
71

9. Індивідуальні завдання
Розрахункова робота - розробка алгоритму сортування методом бульбашки
(4 години).
10. Методи навчання
Проведення аудиторних лекцій, практичних занять, консультацій, а також
самостійна робота студентів за відповідними матеріалами.
11. Методи контролю
Проведення поточного контролю, письмового модульного контролю,
підсумковий контроль у вигляді заліку.

12. Критерії оцінювання та розподіл балів, які отримують студенти
12.1. Розподіл балів, які отримують студенти
оцінювання)
Складові навчальної
роботи
Робота на лекціях
Виконання і захист
лабораторних робіт
Модульний контроль
Робота на лекціях
Виконання і захист
лабораторних робіт
Модульний контроль
Виконання і захист
розрахункової роботи
Усього за семестр

Бали за одне заняття
Кількість занять
(завдання)
(завдань)
Змістовий модуль 1
0…1
4
3...5

(кількісні критерії
Сумарна кількість
балів
0…4

4

12...20

1

13…20

4

0…4

3...5

4

12...20

13…20

1

13…20

10…12

1

10…12

13…20
Змістовий модуль 2
0…1

60…100

Семестровий контроль у вигляді заліку проводиться у разі відмови
студента від балів поточного тестування й за наявності допуску до заліку. Під
час складання семестрового заліку студент має можливість отримати максимум
100 балів.
Білет для заліку складається з одного теоретичного та одного практичного
запитань, максимальна кількість за кожне із запитань, складає 50 балів.
12.2. Якісні критерії оцінювання
Необхідний обсяг знань для одержання позитивної оцінки:
- знати системи числення;
- знати правила двійкової арифметики;
- знати визначення, властивості та основні структури алгоритму;
- знати основні закони й тотожності алгебри логіки;
- знати класифікацію мов програмування та середовище розробки програм
IDLE Python 3.
Необхідний обсяг вмінь для одержання позитивної оцінки:
- уміти робити переклад з однієї системи числення в іншу;
- уміти виконувати прості арифметичні операції в двійковій системі
числення;
- уміти визначити алгоритм у словесний та графічний спосіб;
- уміти використовувати методи апроксимації і нестатистичної обробки
результатів обчислювального експерименту;
- уміти складати таблиці істинності логічних функцій та виразів.

12.3 Критерії оцінювання роботи студента протягом семестру
Зараховано (60-74). Показати мінімум знань та умінь. Захистити не менше
80% від усіх завдань лабораторних занять. Уміти виконувати теоретико-числові
та логічні перетворення систем числення та базових логічних функцій.
Зараховано (75-89). Твердо знати мінімум, захистити не менше 90%
завдань лабораторних занять. Уміти виконувати теоретико-числові та логічні
перетворення систем числення та базових логічних функцій. Знати базові
алгоритми сортування даних. Знати класифікацію мов програмування. Знати
IDLE та основні правила синтаксису мови програмування Python 3.
Зараховано (90-100). Здати всі контрольні точки з оцінкою «відмінно».
Глибоке засвоєння програмного матеріалу, застосування творчого підходу,
чітке володіння понятійним апаратом. Досконально знати всі теми та вміти їх
застосовувати.
Шкала оцінювання: бальна і традиційна
Сума балів
90 – 100
75 – 89
60 – 74
0 – 59

Оцінка за традиційною шкалою
Іспит, диференційований залік
Залік
Відмінно
Добре
Зараховано
Задовільно
Незадовільно
Не зараховано

13. Рекомендована література
Базова
1. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Компютерні технології.: Підручник. 2-ге
вид. – К.: Каравелла, 2008. – 640 с.
2. Дэвид М. Бизли. Python. Подробный справочник, 4-е издание. – Перевод с
английского. – СПб.: Символ-Плюс, 2010. – 864 с.
3. Круглик В.С., Львов М.С., Спиваковский А.В. Основы алгоритмизации и
программирования: учеб. Пособ. – Херсон: Айлант, 2015. – 252 с.
4. Васильев А. Н. Python на примерах. Практический курс по
программированию / А. Н. Васильев. – СПб.: Наука и техника, 2016. –432 с. –
(Просто о сложном).
Допоміжна
1. Орлов С. А. Технологии разработки программного обеспечения. Разработка
сложных программных систем [Текст] : учеб. пособие для вузов по
направлению " Информатика и вычисл. техника" / Сергей Александрович
Орлов. – СПб.: Питер, 2002. – 463 с.

2. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Підручник /За
ред. О. І. Пушкаря. – К.: „Академія”, 2002. - 704 с.
3. Bryant R.E. Computer Systems: A Programmer’s Perspective / R.E. Bryant,
D.R. O’Hallaron. – 3rd edition. – Pearson, 2015. – 1120 p.
14. Інформаційні ресурси
1. Поняття систем числення [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:
https://sites.google.com/site/sistemicislennaveronika/
2. Перетворення десяткових чисел [Електронний ресурс] – Режим доступу до
ресурсу: http://www.convertworld.com/uk/numerals/
3. Python 3 для начинающих [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:
www.pythonworld.com.
4. E-Olymp [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: www.eolymp.com.
5. Школа программиста [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:
http://acmp.ua/

